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z osztrák-magyar monarchia eddigelé,

daczára némely jó elmunkálatoknak,

még mindig híjával van egy olyan

népismei munkának, mely a jelenlegi

tudományos búvárlatok magaslatán

állva, a mvészet annyira tökélyesült sokszorosító

eszközeinek segélyével hazánknak és néptörzseinek

teljes képét vonzó és egyúttal tanulságos modorban

nyújtaná.

Az ezen monarchia határain belül él népfajok

tanulmányozása nemcsak a tudós elé tár tágas mezt,

hanem egyúttal az általános hazaszeretet emelésére

sem csekély gyakorlati jelentség.

Mennél behatóbban vizsgáljuk az egyes népcso-

portok jó tulajdonságait és sajátságait, úgy szintén

azoknak egymástól szellemi és anyagi tekintetben való

kölcsönös függését, annál nagyobb mértékben fog



ersbülni azon összetartozandóság-

érzete, melynek hazánk népeit egy-

mással össze kell kapcsolni.

Azon népcsoportok, melyeket

nyelvük, szokásaik és részben eltér

történelmi kifejldésük a népesség

többi alkotó részeitl elkülönítettek,

az által, hogy nemzeti egyéniségük

a monarchia tudományos leíróinál

az ket megillet elismerésre talál,

bizonyára kellemesen lesznek érintve,

s ez által egyszersmind felhíva arra, hogy szellemi súly-

pontjukat az osztrák-magyar monarchiában keressék.

Ezért bír nagy fontossággal épen hazánkban a nép-

ismének és segédtudományainak mívelése; a mennyiben

ezek, távol minden ki nem forrott elmélettl és minden

pártszenvedélytl, azt az anyagot gyjtik, a melynek segít-

ségével egyedül lehetséges a különböz népfajok tárgyi-

agos összehasonlítása és igazságos megítélése.

Ez még eddigelé vagy épen nem, vagy nem a fent

jelzett irányban történt. Nem titkolhatjuk el magunk eltt,

hogy a népisme épen Ausztriában és Magyarországon

részesült sokkal kevesebb mvelésben, mint Német-, Angol-

és Francziaországban, st ujabban Oroszországban is, noha

^ | -
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iverolv fölött, melyelv e

föladatra képesek, talán épen oly

mértékben rendelkezünk, mint a

többi államok.

Jelent ugyan meg sok becses

m egyes népfajokról, de azok több-

nyire tudós szaklapokban , vagy

idszaki iratokban hevernek értékesítetlen, vagy, sajnos,

többnyire külföldi kiadványokba vándoroltak át.

Ezért szülemlett meg bennünk az eszme, hogy az

osztrák-magyar monarchiában ezt a dús, de ránk nézve még

csaknem parlagon hever anyagot egybegyüjtsük, s ez által

egy olyan munka létrehozatalát tegyük lehetvé, mely

e monarchia határain belül az egyes nemzetek tudomá-

nyos és mvészi önérzetének megfeleljen, s úgy az egész

monarchiának, mint részeinek becsületére váljék.

És van-e állam, mely egy ily nagy mhöz a talajala-

kulás ellentéteiben oly gazdagságot, természetrajzi, tájképi

és égalj i tekintetben oly nagyszer változatosságot egyesítve

határai közt, a különböz népcsoportok néprajzi összeté-

telében oly nagy mértékben nyújthatná a legérdekesebb

.-- „..í-,..t tfv.-p'^. -
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képeket, mint monarchiánk? Ez ösztönzött bennünket, hogy

e munkára vállalkozzunk. Az osztrák és magyar Íróknak és

mvészeknek egész csoportja fogja a drága hazát Írásban

és képekben ábrázolni, körútra híva fel az olvasó világot

kiterjedt országokon keresztül, sok nyelv népfajok között,

folyvást váltakozó képek által fogadtatva.

Bécs, e gyönyör nagyváros, pompás palotáival,

közepén az ódon István-templommal, sok százados nagyság

e jelvényével, a fenséges Duna folyam partjain, körülfogva

kies hegyek koszorújától, borterm halmoktól és zúgó

erdktl, melyek termékeny rónákba olvadnak : oly szép,

oly tisztes agg, s mégis örök-ifjú és virágzó: ime olyan

kép, a mint a földnek semmi más fvárosa föl nem

mutat.

Majd tovább vonulunk, végig a kies Alsó-Ausztrián,

hol hullámzó vetések, gazdag rétiapályok váltakoznak a buja

növényzet Duna-ligetekkel. Betekintünk a Wienerwald

árnyas erdeibe; a suttogó tölgy- és bükkerdkön át

mindig magasabbra jutunk a fenyvesek rengetegeibe, szk

völgyek, magas hegyek közé, elszórt hegyi falvak mellett,

V



egész a felmagasió Schneebergig, hol a kopár bérezek

oldalát kúszó fenybozót födi.

A hegyek során haladva, találjuk Fels-Ausztria

mészk-hegyeit, melyekben zeg-zugos alakulások, vadon

völgyek és hegyszakadékok,, kékl tavak és zöldel rétek

váltakoznak ; elttük egy viruló tartomány , átszelve a

Dunától, behintve gazdag városokkal, falvakkal. Odább

Salzburg emelkedik ki elttünk, e régi püspöki város,

szürke házaival és templomaival, hajdani idk memléke.

A hegyek egyre magasabbak lesznek; föltnik elttünk

Tirol, e sziklaersség, jégtakarta hegyek, s hegységek

tömkelege; a havas egyik oldalán éjszaki növényzet, a

másikon déli h égalj tenyészete. Megállapodunk Vorarl-

bergnél, a szép Boden-tó partjain. Aztán tovább a hegy-

gerincz vonalát követve, a Tauern csillámló, hófedte lánczo-

lata mentén, a gyönyör zöld Stirián keresztül haladunk,

melyben annyi egyesül: magas hegylánczok, végtelen ren-

getegek, kies dombok, s a meleg verfénytl ragyogó dús

virányok. Aztán érjük Karinthiát és Krajnát, e szép tarto-

mányokat, hol annyi a tó, oly vakítóan fehérek és szeszélyes

alakzatúak a mészhegységek, hol a tenyészet és minden

••"%
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egyéb félig éjszaki, félig déli jelleg;

ezeken áthaladva, Görczön keresztül

átkerülünk a Karsztra, mely kopár

sziklahalmazaival, gyér növényzeté-

vel oly sajátszer, a maga nemében

oly egyetlen jelleget mutat. A fehér,

meztelen sziklák magasáról a gaz-

dag, szép Triesztet pillantja meg az utazó, délszaki buja

kertek közepett, a kék Adria, a mi tengerünk partján;

mélyen benyló öblében vitorlaszárnyas árboczok erdeje

van, melyeken monarchiánk és sok más ország lobogója

repked, s innen aztán tovább a sok sziget között, a nagy-

szeren szép Dalmáczia partjain, le egész a fenséges Bocche

di Cattaróig haladunk, hol mint óriás határk emelkedik

fel komolyfenségesen a Fekete-hegyek bércztömege.

Majd éjszaknak fordul tekintetünk. Morvaországon,

a kies dombokkal ékes és gazdag tartományon átkelve

:

Csehország, e termékeny fensík, teri elttünk, szép

erdpalásttal fedett hegyek koszorújától körülölelve : feny-

vesek, zúgó patakok, halban dús folyók, jól mívelt, iparban

gazdag földek, városok, s mind azok között az srégi aranyos

toffim
W l
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Prága, magasan emelked Hradsin-

jával gyönyörködteti szemeinket.

Majd Szilézia hegyes-völgyes

tájain s gazdag rónáin át elérjük a

történelmileg híres, tisztes Krakót,

az si Wawel-várral ; onnan Galiczia

rónáira jutunk, melyekre mélyen

benyúlnak a Kárpátok serdkkel borított ágai, s aztán

városok és falvak között, virágzó fensíkokon át, mélyen

beásott medr, éjszaknak irányuló folyókon keresztül elér-

jük a kisded erds végtartományt, a szép Bukovinát, mely

átmenetet képez a Kárpátok hatalmas hegyláncza s a határ-

talan sarmata síkság között.

Most átlépünk a Szent István koronája országainak

területére : arra a földre, mely a milyen nagy, olyan gazdag

szépségekben és a természet változó alakzataiban, körül-

ölelve a nemes érczeket rejt Kárpátok koszorújától, erds

hegységektl, melyek helyenként a havasok hegymagasla-

táig emelkednek, völgyeikben rejtve a hazai nagy folyamok

sforrásait. Erds hegylánczolatokon át, délnek lejebb

szállva, magunk eltt látjuk a magyar alföldet, hol gazdag

Wa
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borterm vidékek, nagy tavak tükrei, hatalmas folyamok, \

szélesen elterül sárrétek, hullámzó vetések, dús tenyészet,

homokbuczkás nyírségek, s a terjedelmes városoktól és

mosolygó tanyáktól élénkített s a maga mélabús szépségé-

ben oly fenséges puszta gyönyörködtetik az utazó szemeit

nagyszer változataikban. Az ország közepén, a gzösökkel

és teherhajókkal népesített hatalmas Dunának, a monarchia

f életerének partjain emelkedik az ország fvárosa, Buda-

pest, ez oly szép és életers, teljes felvirágzásában lev

város, a politikai életnek, a szellemi kultúrának s az ipar

alkotásainak központja. Innen tovább kelünk Horvátország

jól miveit, délien meleg vidékein át a fiumei pompás tenger-

öbölhöz s vissza megint a sziavon síkságon, az erds Fruska

Gora hegyiánczán és a Száva mentén át az Al-Dunához.

Balról gyönyör rónatáj, jobbról a magas szerb par-

tok; hova-tovább mind meredekebb sziklafalak közé jut a

hatalmas sfolyam, míg a Vaskapunál veszélyes szirtzáto-

nyon tör magának utat. A gyönyör fekvés Mehádián át,

a régi római hforrások mellett elhaladva, a hajdani román

határrvidék havasai közé érünk, honnan utunk a szép

Erdélybe visz, mely az s Szent István korona egyik drága-

köve. Itt látjuk a hatalmas erdélyi havasokat, melyek magas

falakként rzik a határt. Kopár tetej hegyóriásai nem

alsóbb rendek a Tauern bérczeinél; völgyeik, oldalaik

1&&?*Q&
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zeng erdkkel fedvék, halmos leágazásaik szlkkel ékes-

kedk, méhökben sóval, aranynyal gazdagok. Ös városaiban

régi mveltség tanújelei, tájképeiben a festi szépség min-

denütt természeti érdekességgel párosulva.

Ezzel be van fejezve a nagy vándorút ez oly nagy,

oly szép s természeti képekben oly gazdag monarchián

keresztül. Galiczia éjszaknyugoti typusa, éjszakon Cseh-

ország közép-európai faunája, az alpesi, a kárpáti hegy-

világ, a magyar puszta, Dél-Tirol és Dalmáczia igazi

délszaki növénytenyészete: e sok természetrajzi változatos-

ság mind egyesül monarchiánk területén. A törpe feny,

mely föl a havasok jégmezejéig kúszik, a nyír, mely az

éjszaki ingoványokban csillámlik, a tölgy, a feny, mely

sötét erdkkel fedi hegyeinket, a szl, a babér, a cziprus

és a pálma mind egy hazát ékesítenek, és ez a haza a

miénk.

íme ezen föld embereit fogjuk itt bemutatni Írásban

és képekben, a hogy élnek és munkálkodnak, szokásaikat

s viseleteiknek dús változatosságait.
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Be fogjuk mutatni a bécsi népet a maga életeleven-

ségében és a mvészetek iránti fogékonyságában ; a

síkföldön lakó alsó-ausztriait és a hegyek lakóját, a fels-

ausztriait és salzburgit, ki a havasok között a természet

nagyszersége közepett, az elemekkel küzdve, folytatja

nehéz életét; azután a gyümölcsterm vidékek gazdag

földmveseit, a tirolit a maga szk völgyeiben, apró, de

szép falvaiban, hol még si erkölcsök és festi viseletek

találhatók; a havasok déli szakadékán a tiroli olaszt és

ladint; aztán a stíriait hazája minden vidékébl, a karan-

tánt és krajnait, a szlovént tarka viseletében, s az isztriait.

Egyre elevenebb színek vonulnak el szemünk eltt : a

dalmaták lépnek elénk gazdag jelmezeikben, csillogó fegy-

verzeteikkel. Egyszerbb színezetet ölt a kép Csehország-

ban, hol a németek éjszakon és nyugaton, a csehek az

ország bensejében laknak; a morvák hanákjaikkal ismét

tarka népvegyletet mutatnak fel, s a germán és szláv

eredet sziléziták, a galicziai lengyelek és ruthének teszik

változatossá a sorozatot.

És ekkor jön Magyarország annyira érdekes magyar

népéletével ; a székelység, e sajátságos magyar törzs

;

azután éjszakon a tótok; a románok, a régi rómaiak

ivadékai; a szerbek és horvátok; a kisebb népcsoportok,

melyek telepekben élnek : az erdélyi szászok, századokon
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át megrzött erkölcseikkel, szokásaikkal; az örmények,

bolgárok ; a zsidók, kik részint elvegyültek az ket körül-

vev nemzetiségekben, részint fajuk sajátságait megrizve,

a monarchia csaknem minden részében feltalálhatók ; és

végül a czigányok , mint vándornép és zenész , vagy

megtelepült lakója a falvaknak.

Mindezeket a nemzetiségeket és néptörzseket, ezeket

a külön typusokat, ezeknek különböz nyelveit, nyelv-

járásaikat, hagyományait, életmódját, lakásukat, kereset-

forrásaikat, népünnepeiket, mulatságaikat és szokásaikat,

viseletüket és fegyverzeteiket, míveltségüket és népköl-

tészetüket, virágzásukat és gyarapodásukat a monarchia

határain belül : mindezt törekedni fogunk e munkában

híven ismertetni, a hogy az életbl ellestük. A népélet és

a népsajátságok, a mint azok keletkeztek és fenmaradtak,

összefüggésben az ország jellemével, az éghajlattal, a

természettel és a földalakulással : ez lesz tulajdonképeni

anyaga e munkának.

Azonban nem csak a jelen kor lesz ebben ábrázolva,

.

.
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a múltra is vissza fogunk tekinteni : e°-ész a római világura-

lomig, a midn Vindobonánál a légiók qvadokkal és

markomannokkal harczoltak s Pannoniában és Dáciában a

római sasokat diadalmasan kitzték. Azután követni fogjuk

a történelem további folyamát : hogyan kerültek ide az

egyes népek; hogy vívták ki a germánok országaikat; hogy

telepedtek meg a szlávok és csehek , délen és éjszakon

;

hogy hódították meg a magyarok Árpád vezérlete alatt,

a Kárpátokon áttörve, a gazdag országot.

Azután következnek a jó és balsors között lefolyt

hosszú idk változatos küzdelmei ; s e közben szemlélhetni

fogjuk, hogy csatlakozik egyik nép a másik mellé, hogy

sorakozik egyik ország a másikhoz; egyre szilárdabban

tömörül, a sok különféle néptörzs, az érdekközösség hatalma

egyesíti ket, bens összeköttetésük természeti törvénynyé

válik, s így tárul föl szemeink eltt a jelenkor képe, a nagy

és hatalmas osztrák-magyar monarchia, mindnyájunk hazája.

íme munkánk programmja. Vajha e m: „Az Osztrák-

Magyar Monarchia Írásban és képben" mind tudományos,

mind mvészi tekintetben és egyúttal mint valódi népkönyv

is komoly hazafiúi jelentséget nyerne

!
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E monarchia népeinek irodalmi és mvészi körei

egyesültek a közös munkára, hogy mind a kül-, mind a

belföldnek megmutassák e mben, mily gazdag tkéjét

birjuk mi a szellemi ernek minden országában és nemzeté-

ben c monarchiának, s együttesen mint mködnek közre

egy olyan szép alkotásnál, mely a hazaszeretet öntudata

és hatalomérzete emelésére kivan szolgálni.

S a mint e m elhaladtával egyik honrész a másik

után sorra kerül, folyvást új munkatársak és mvészek

fognak saját szülföldjük ismertetésében nem csekélyebb

odaadással és lelkesedéssel csatlakozni eldeikhez, hogy évek

múlva mint egy szép korszak emléke a múltból s mint

monumentum a jövend számára, álljon el a jelenkor

szellemi erejének ezen alkotása :

v Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és k/peu lí
.

Jltá





Az osztrák-magyar monarchia

a Paristól számított keleti hosz-

szúság 7° l i'/3 ' és 24 9 'A' közt

s az éjszaki szélesség 4 2° 6V3'

és 51 3' közt fekszik. Területe

ennélfogva a mérsékelt égöv alá

tartozik s ha ezt pl. a 45-dik

szélességi vonallal ketté szeljük,

meglehetsen egyenl rész esik

a vonal mindkét oldalára, melyek közül a fels a hvösebb, az alsó

pedig a melegebb félrész.

A monarchiának legéjszakibb lakott községe Hilgersdorf falu

Hainsbach mellett Csehországban; legkeletibb Chiliszeny község Buko-

vinában; legdélibb Spizza Dalmácziában ; legnyugatibb végre Bangs

falu Feldkirch mellett Vorarlbergben. Az egyenes vonalban számított

távolság Hilgersdorftól Spizzáig 1.061 kilométer (143 földrajzi mér-

3*
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föld), Bangstól Chiliszenyig pedig nem kevesebb, mint 1.276 kilométer

(172 földrajzi mérföld).

A monarchiának kelet és nyugot közötti ilyen kiterjedésébl látható,

hogy fekvése túlnyomólag continentalis. A tengerpart, mely által a monarchia

az Adriai tengerrel érintkezik, 2.234 kilométert (301 földrajzi mérföldet)

tesz ugyan, azonban e hosszú vonal mégis csak egy ötödrészét teszi az

egész határvonalnak, melynek egész hosszát 10.244 kilométerre (1.381

földrajzi mérföldre) becsülik.

Ausztria és Magyarország túlnyomólag szárazföldi fekvése mellett

szólnak továbbá a vízrajzi viszonyok. Az európai nagy fvízválasztó, mely

egy fell az éjszaki, más fell a déli tengerekbe omló vizek területeit

egymástól elválasztja, hosszában szeli át a monarchiát, minek az a követ-

kezése, hogy számos folyók, melyek itt erednek, majd minden irányban

szétfutnak innen a külországokba s ott részben jelentékeny folyamokká

nnek, míg mások, melyeknek mind forrásaik, mind torkolataik a monar-

chiában vannak, itt futnak az ég minden tája felé. Az elbbiekhez tartoznak

az Élbe, Odera, Visztula, Dnjeszter, Pruth és az Ecs, az utóbbiakhoz az Inn,

Moldva, Szán, Tisza, Dráva, Száva, stb.

A monarchia területe egy jól kikerekített egybefügg egész; csak az

adriai tengerpart mellékén nyúlik le Dalmáczia, mint egy hosszú, keskeny

földszalag, egész Antivari környékéig; e földszalagot azonban ez id szerint

ÍOO— 240 kilométernyi szélességvé bvítik a kelet fell hozzá szögell

Bosznia és Herczegovina megszállott tartományok. * Csak az isztriai, horvát

és dalmát part hosszában elszórt szigetek vannak a terület zömétl keskeny

tengeri csatornákkal elválasztva. E szigetek többnyire kis terjedelmek.

A nagyobbak közé tartoznak : Veglia és Cherzo, Pago, Brazza, Lesina,

Curzola és Meleda. A félszigetek közül az isztriai félsziget és Dalmácziában

Sabbioncello említendk.

Az osztrák-magyar monarchia határai éjszak felé a Német-birodalom

(Szász- és Poroszország) és Oroszország, kelet felé Oroszország és Románia,

dél felé Románia, Szerbia, Törökország, Montenegró és az Adriai tenger,

délnyugot és nyugot felé végre Olaszország, Liechtenstein, Svájcz és a

Német-birodalom (Bajorország). Leghosszabb vonalú határa van a Német-

* E vázlatban csupán physikai viszonyokról levén szó, Boszniát és Herczegovinát a monarchia

többi alkotó részeivel egyenl módon tárgyalandjuk. Azért is nem történt e helyen említés a dalmát

terület folytonosságának kétszeri rövid megszakadásáról.
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birodalom fele, mely után, az itt eladott sorrendben, az Oroszországgal,

Romániával, Olaszországgal, Szerbiával, Montenegróval, Svájczczal, Török-

országgal és végre Liechtensteinnal közös határ következik.

Valamely ország határa természetesnék tudvalevleg akkor mondatik',

ha azt tenger, tó vagy folyó, vagy valamely hegység jelöli; politikainak

ellenben akkor, ha korlát nélküli földterületen, szemmel föl nem ismerhetleg

vonul keresztül. Ausztria-Magyarország határai nagyobbára természetesek,

a minek hadászati tekintetben igen nagy s kétségbe nem vonható értéke

van. A politikai határszél apróbb szakaszait mellzve, a monarchia határát

e tekintetben a következ részeken találjuk nyíltnak : Sziléziában Porosz-

ország felé ; a Visztulától Kimpolungig (Bukovinában) Oroszország és

Románia felé ; a Lim folyó mellett Törökország felé ; Görcznél Olaszország

és Salzburgnál Bajorország felé.

A monarchia alkotó részei és területe.

Az osztrák-magyar monarchia törvényhozásilag és közigazgatásilag

külön álló s egymással csak az uralkodó személye és némely közös ügyek

ellátása által összefüe-o két államterületbl áll. Az összefü°-°-és köztük tehát

az ú. n. reál-unió természetével bir. Egyike ez államterületeknek, az osztrák

államterület a birodalmi tanácsban képviselt királyságokat és tartomá-

nyokat, másika, vagyis a magyar államterület pedig a magyar korona

országait foglalja magában. Amazt, tekintettel a kettejük közt határt képez

Lajta folyóra, gyakran Lajtán inneni, ezt Lajtán túli államterületnek is

nevezik. Ezekhez járul még a mindkét államhoz közösen tartozó úgyneve-

zett megszállott terület, mely Bosznia és Herczegovina tartományokból áll.

A birodalmi tanácsban képviselt királyságok és tartományok a követ-

kezk : l. Alsó-Ausztria fherczegség, 2. Fels-Ausztria fherczegség,

3. Salzburg herczegség, 4. Stiria herczegség, 5. Karinthia herczegség,

6. Krajna herczegség, 7. Görcz és Gradiska herczegített grófság, 8. Trieszt

városa és vidéke, 9. Isztria határgrófság, 1 o. Dalmáczia királyság, 1 1

.

Tirol herczegített grófság, 12. Voralberg tartomány, 13. Cseh királyság,

14. Morva határgrófság. 15. Szilézia herczegség, 16. Galiczia királyság,

17. Bukovina herczegség.

A magyar korona országai: 1. A Magyar királyság, 2. a Horvát-

Szlavon királyság, s 3. Fiume városa és vidéke.
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A monarchia összes területe, nem számítva a megszállott területet,

624.231 négyszög kilométert vagy 11-337 földrajzi négyszög mérföldet

tesz, melybl 300.226 négyszög kilométer vagyis 5.452.5 földrajzi négy-

szög mérföld a birodalmi tanácsban képviselt királyságokra és tartomá-

nyokra, 324.005 négyszög kilométer vagy 5.884.3 földrajzi négyszög-

mérföld pedig a magyar korona országaira esik.

Az osztrák-magyar monarchia ennélfogva területi kiterjedésére nézve

világrészünk államai között a harmadik helyet foglalja el. Legelöl áll

Oroszország 9,970.000, utána Svéd- és Norvégország 761.000 négyszög

kilométer területével.

A következ táblázat az összes fönn említett királyságok és országok

területi nagyságát mutatja kerek számokban.

I. Az osztr

1

.

Alsó-Ausztria

2. Fels-Ausztria

3. Salzburg .

4. Stiria .

5. Karinthia .

6. Krajna

7. Görcz és Gradiska

8. Trieszt és vidéke

9. Isztria

10. Dalmáczia

1 1

.

Tirol .

1 2

.

Vorarlbero-

13. Csehország

14. Morvaország

15. Szilézia

16. Galiczia

17. Bukovina .

II. Magya

1

.

Magyarország

2

.

Horvát-Szlavonorszáo-
1n

3. Fiume és vidéke

k államterület:
Négyszög kilométer Földrajzi négyszög mérföld

19.824 . 360

11.997 • 218

7.166 . 130

22.454 . 408

10.373 •
188

9.988 . 181

2.953 • 53-6

94 . 1.7

4-94T - 89.7

12.827 • 233

26.724 • 485

2.602 47.2

51-956 - 943

22.229 404

5-147 • 93-5

78.497 • • 1-425

10.451 . 190

1 a m terület:
Négyszög kiluméter Földrajzi ncgyszug mérföld

2 80.390 . . 5.092

43-595 • 792

19.6 . 0.36
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III. A megszállott terület:
Négyszög kilométer Földrajzi négyszög mérföld

1. Bosznia 41.382 . . . 751

2. Herczegovina . . . . 10.720 . . . 195

A monarchia összes területe ennélfogva, beleszámítva a megszállott

tartományokat is, 676.333 négyszög kilométer, vagyis 12.283 földrajzi

négyszög mérföld.

Hegyrajzi áttekintés.

Ausztria-Magyarország túlnyomókig hegyes terület, s csak kisebb

részében síkföld. Amahhoz egész területének három, ehhez egy negyedrésze

tartozik. A síkföld fként a monarchia középrészein, vagyis a Duna folyam

medenczéjében terül el, kisebb síkságok azonban éjszakon és éjszak-keleten

is vannak.

A hegyes vidék négy nagy hegyrendszerhez tartozik, melyekbl kett

a Dunának éjszaki, kett pedig déli oldalán fekszik, s e folyam által válasz-

tatnak el.

Délen feküsznek az Alpesek s a Balkán-félsziget hegyvidékének ide

tartozó tagozatai ; éjszakon a német középhegységnek Csehországban , Morva-

országban és Sziléziában fekv részei, meg a Kárpátok.

A síkföldhöz tartozik a két osztrák, a két magyar és a két galicziai

alföld, e két utóbbi a Visztula és a Dnjeszter mentén.

I. A hegyes vidékek.

a) Az Alpesek.

I. Általános ismertetés. Az Alpesek egész összeségükben mintegy

magvát képezik az európai szárazföldnek. E hegyek magasságra és tömegre

a legjelentékenyebb, küls tagozatukban, valamint bels szerkezetükben

a legszövevényesebb, s minden egyéb, physikai, néprajzi, mveldéstörténeti

és politikai tekintetben legfontosabb alkotó elemei világrészünk felszínének.

Köröttük, mint a holdak a naprendszer középpontja köri, csoportosulnak

az Apenninek, a Jura-hegység, a franczia és a német Középhegység,

a Kárpátok és a balkáni hegyrendszer nyugati részei úgy, hogy csak

közmegállapodásnak vagy régi szokásnak tulajdonítható, hogy e hegységek

egynémelyikét nem tekintjük az Alpesek részeinek.
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Az alpesi hegyes vidék határait egész a Genfi tóig a Rhone, a Bodeni

tóig a Rajna, Belgrádig a Duna, Száva és Kulpa, az Adriai tenger, a Po és

a Scrivia, Genuától nyugatra pedig a Földközi tenger jelöli. E nagy kerület

több mint 330.ooo négyszög kilométert (6.000 földrajzi négyszög mér-

földet) zár körül, mely területbl azonban csak mintegy 247.800 négyszög

kilométer (4.500 földrajzi négyszög mérföld) van hegyekkel borítva.

A többi rész (82.200 négyszög kilométer vagy 1.500 földrajzi négyszög

mérföld) csak az Alpesekbl aláfolyó vizek által van az Alpeseknek közvetett

befolyása alatt.

Az Alpesek kezdetét ez id szerint a Genuán felül es Passo Giovitól

számítják. Az Alpesek itt a keleti folytatásukat képez Apenninekkel köz-

vetlen összeköttetésben vannak, meredeken hanyatlanak a Földközi tenger

felé s a Col di Tenda nev hegyszorosig, honnan korábban az Alpesek

kezdetét számították, liguri Alpeseknek neveztetnek. Az alpesi hcgyláncz

a Col di Tenda szorosnál éjszak felé elhajolva s Francziaországot Olasz-

országtól elválasztva, csakhamar tetpontját éri el a 4.811 méter magas

Montblancban, mi alatt odább, a Nagy-Szent-Bernát hegyénél, hirtelen

fordulattal kelet-éjszakkelet felé kanyarodik. A Col di Tendától a Szent-

Bernát hegyig terjed szakaszt eddig nyugoti Alpeseknek nevezték; ma

már a liguri Alpeseket is e szakaszhoz szokás számítani. Az utóbb nevezett

szorostól kezdve az alpesi hegység ftömegének irányvonala kelet felé válto-

zatlan marad úgy, hogy a Montblanctól a Fert-tó déli sarkáig húzott

egyenes vonal pontosan összeesnék a hegyláncz tengelyével.

Az Alpes-hegyláncz innen kezdve mindinkább szélesebbé válik s lassan-

ként magassága is fogyton fogy úgy, hogy havasi természete Bécs-Ujhelytl

délre a Wcchsclnél már teljesen elenyész, egy alacsony nyúlványában

azonban, elbbi irányát mindvégig megtartva, tovább húzódik egészen a

Dunának Vácz melletti kanyarulatáig. E 750 kilométernél hosszabb hegy-

vidék azonban nem maradhatott alszakaszokra osztályozás nélkül, s most

abban történt megállapodás, hogy Közép- és Keleti Alpesekre osztassék,

melyek között az osztrák határ közelében a Bodeni tótól az Arlbergcn és

Naudcrs keresztvölgyén át az Ecs hosszában egész Veronáig nyúló vonal

a határ.

Az Alpcs hegység hossza a Passo Giovitól a Wechselig kerekszámban

1.2ÓO (170), a Vácz melletti Duna-kanyarúlatig terjed szakasz bele-

foglalásával pedig 1.484 kilométert (200 földrajzi mérföldet) tesz. Szélessége
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„a magas hegylánczok szerkezeti törvénye szerint" ott a legcsekélyebb,

a hol a hegység legmagasabb. A Montblanc táján 148 kilométer (20), az

innsbrucki délvonalnál 222 kilométer (30), a salzburginál 260 kilométer

(35) > Bécs és Trieszt között pedig 334 kilométer (45 földrajzi mérföld).

Hogy az Alpesek hatalmas emelkedésérl egyelre fogalmat nyújt-

sunk, fölemlítjük, hogy ormai közül 7 meghaladja a 4.548 méter (14.000

bécsi láb), 24 a 4.223 méter (13.000), 56 a 3.900 méter (12.000),

115 a 3-57 2 méter (11.000) magasságot, s hogy mintegy 2.000 orma

múlja fölül a hó-határ középmagasságát, vagyis a 2.728 métert (8.630

bécsi lábat). Európában az Alpeseken kivül legmagasabb hegy a sokat

csodált Cumbre de Mulahacen Granada mellett déli Spanyolországban, bál-

áz nem haladja meg a 3-554 méter magasságot.

Mily természet azonban az Alpesek küls alakzata s mily hatást tesz

a fogékony szemlélre ?

Ha az Alpesek hegylánczát például Münchentl avagy Augsburgtól,

Milánótól vagy Velenczétl szemléljük, a messze távolban, a láthatár

ködében úszva magas hegygátat veszünk észre, mely a látás körét 100

—

1 20 foknyi hosszaságban zárja el, s melynek csipkésen fogazott hó-koronája

hozzávetleg már megsejteti rendkívüli magasságát. Sokkal nagyobbszer

és tanulságosabb azonban az alpesi vidék képe a hegység belvidékének

valamely kimagasló csúcsáról, mely azt egész kiterjedésében áttekinthetvé

teszi. Innen tekintve az Alpes-hegység magasra fölhólyagzott daganatnak

tetszik, mely legmagasabb a közepén, mig küls határain éjszak és dél felé

lassan alá ereszkedik s végül többé-kevésbbé meredeken hanyatlik alá az

alatta terül lapályra. Alakja egy hosszú, fölfordított teknhöz hasonlit,

melynek idomát a számtalan völgybarázda legkevésbbé sem rontja meg.

A belvidéke azonban mindenütt, mint a legvadabb háborgásban lev tenger

felszine, gerinczekkel és oromzatokkal van sren ellepve, melyek közé

lent a sötétl mélységekben ugyanannyi völgy vágódik be. Csakhogy itt a

hullámhegyek végtelenül magasabbak, s a hullámvölgyek hasonlíthatatlanul

mélyebbek, mint a tengeren. Leírhatatlan fenség és oly ünnepies csend

4
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nyugszik az egészen, mintha maga a természet imádkoznék itt leborulva

alkotója lábainál.

Egészen más természetek végre azok a képek, melyeket a hegység

bels völgyei tárnak elénk. Itt szkebb keretekben minden a természet

legmagasabb szépségeivel van elárasztva. De ki tudhatná a magasztos

alakzatoknak e csaknem lépten-nyomon változó összetételét, a fény és az

ellentétes szín változatos hatásaival, szemlélhet módon leirni ? Itt a mvész

rajzoló ónja hasonlíthatatlanul érthetbben beszél, mint a szó az merev,

elégtelen formáival.

Fönnebb említettük, hogy az Alpesek meredeken hanyatlanak alá az

éjszaki és déli szomszédos síkságokra. Ez aláhanyatlás a déli oldalon

általában véve sokkal meredekebb, mint az éjszakin. Amott lábuk a

lombardiai mély síkon nyugszik, emitt ellenben Svájcz lapályán s Dél-

Németország fennsíkján. A Lago maggiore csak 2 1 1, a Lago di Garda 194,

ellenben a Genfi tó 373, a Bodeni 389, a Chiemi tó pedig 503 méternyi

magasságban fekszik a tenger szine fölött. Mind e tavak az Alpeseknek

részint déli, részint éjszaki párkányán fekszenek.

II. Az Alpesek fölosztása. Arról, hogy az Alpesek Nyugati, Közép-

és Keleti Alpesekre .osztatnak föl, már fönnebb szólottunk. E három rész

közül a Nyugati Alpesek Olasz- és Francziaországban, a Közép-Alpesek

legnagyobb részt Svájczban és Francziaországban, végre a Keleti Alpesek

nagyobb részükkel Ausztriában, kisebb részükkel pedig Német- és Olasz-

országban fekszenek.

E fölosztás azonban, tekintve az egyes szakaszok nagy kiterjedését,

nem sokat ér. A szakaszok tengelyének hossza, a fönnebbi sorrendben véve,

43°> 3°° és 470 kilométerre rúg. Az Alpesek nemcsak hogy több millió

embertl lakvák, tehát sr népességek, hanem gazdagon vannak tagozva

is, a mennyiben számtalan nagyobb-kisebb hegytömegre darabolódnak el.

Ez a további alszakaszokra, csoportokra osztást tette szükségessé, mi által

lehetvé válik a hegység egyes régióit szabatosabban megjelölni.

Ez alosztályozás az Alpesek plastikájára és földtani szerkezetére való

tekintetek lehetleg észszer egyesítésének alapján történt. A külalak

számbavétele fleg a völgyekre meg a gerinczek mélyebb bevágódásaira

vonatkozik, s azért bír irányadó fontossággal, mivel a közlekedési utak

irányát a völgyek és hegynyergek szabják meg s közvetítik ennélfogva a

hegységen inneni és túli országoknak, valamint a hegység egyes vidékeinek
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egymással való összeköttetését. A bels alkattól ellenben egy részrl a

tagozódás módja, más részrl pedig a hegység idmúlásai és többféle

gazdasági viszonyai függenek.

Földtani tekintetben az Alpesek hegylánczolatát hosszában három

nagy övre, és pedig a középpontira, //szakira és délire osztották föl.

A középponti Alpesek a hegységnek a középs részét foglalják el s

fképen kristályos palakbl állanak ; ezekben találjuk a legmagasabb bércz-

tetket, valamint a déli és éjszaki lejt közti vízválasztót is; tagoltságuk

szabály szerint keresztbe men, itt-ott azonban szerteágazó. De egyátalában

nincs megszakadás nélküli folytonosságban húzódó s a vízválasztó vonalat

mind végig épségben tartó közbüls fgerinczök; st inkább különbözleg

egymásra szögell, hosszabb vagy rövidebb, avagy épen gyrüzetes alakú

hegytömegek seregébl halmozódvák össze, melyek bizonyos irányban véve

egymás mellett fekszenek s több helyt alacsony hágókkal össze is vannak

kötve.

Az éjszaki és déli Alpes-övek ellenben, a hegység szélességének egy-

egy harmadát téve, az Alpes-rendszernek küls párkányain foglalnak helyet

s legnagyobb részt szintén újabb korú üledékes vagy eruptív képzd-

ményekbl állanak, de egészben véve csekélyebb magasságúak, a mellett

egyenközü, gyakran tömbszerü tagozatúak s a hegység belsejébl jöv vizek

által sok helyütt áttörvék.

A középponti és éjszaki Alpesek közti határt az a physikailag élesen

jelzett vonal képezi, mely déli Francziaországban a Durancenál kezddve,

a Drac, az Isére és Chamonix völgyén, aztán Martignyn felül a Rhone s

továbbá a fels Reuss és a fels Rajna völgyén át Feldkirchig húzódik, s

aztán az Arlbergen át az Inn völgyébe ereszkedik, a Ziller, a Salza, az

Enns, a stíriai Salza és a Lajta mentében Bécs-Ujhelyig halad és Sopronnál

végzdik.

A középponti és déli Alpesek határa ellenben csak a Lago maggiore

mellett Luinónál kezddik, áthúzódik a Luganói és Comói tavon, az Adda

folyását követi föl Bormióig, aztán az Ecset lefelé Botzenig, tovább az

Eisack, a Rienz és a Dráva mentén vonulva, Marburgnál végzdik a déli

síkság határán.

Az Alpeseknek kisebb csoportokba való minden további osztályozása

e három övön belül esik. Mieltt azonban az Alpesek fölosztásának be-

hatóbb eladásába ereszkednénk, legyen szabad a hegyleirásban használatos
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néhány általános mérési fogalmat megmagyaráznunk. Hogy valamely

hegygerincz vagy hegység csúcsárnak és nyergeinek közepes magassága

miként értend , azt , úgy hiszszük , nem szükséges magyarázgatnunk.

A hegygerincz közepes magassága számtani középarányosa az iménti két

magasságnak s azt a magasságot jelöli, melyet valamely hegy akkor nyerne,

ha minden csúcsot és minden nyerget egyazon vízszintes vonalban lehetne

elegyengetni; a hegymagasság megmérésénél ez a legfontosabb elem.

A csorbásodás vagy csipkézetesség közepes magassága alatt a csúcsok és

nyergek közepes magassága közötti különbséget értjük, s ez ad fogalmat

arról, hogy milyen fokú valamely hegységnek a folytonos egybefüggése

avagy szakadozottsága. Mennél nagyobb a csorbásodás, annál mélyebben

vágódnak be a nyergek a hegység testébe. A hegyláb közepes magassága az

az általános magasság, mely akkor áll el, ha valamely hegységben vala-

mennyi völgyemelkedést egyazon közepes színtájon egyenlítünk el képze-

letben. Végre a hegygerincz viszonylagos közép -magassága^ avagy a

hegygerincz és hegyláb közepes magassága közötti különbség általában azt

jelenti, hogy milyen magasra emelkednek a hegygerinczek a völgyek

magassága fölött.

A mi monarchiánkhoz egészben csak a Keleti Alpesek, a Közép-

Alpesekbl csak a középs és a déli övek keleti részei tartoznak. Ez okból

mindjárt ez utóbbiak leírásához látunk.

Közép-Alpesek. A. Középponti öv, (Középponti Közép-Alpesek.) Ezek

keleti csoportját a Rháti Alpesek képezik, melyeket a Maira és az Inn

éjszaki és déli fszakaszra hasít. Ezt a két szakaszt a malojai mély és

hosszú nyereg köti össze egymással.

a) Az éjszaki Rháti Alpesek a Splügennél kezddnek s Landecknél

végzdnek. Legmagasabb ormuk a 3.422 méternyi Pizkesch. Éjszaki,

Churtól délre fekv elhegycsoportjuk a Plessur-Alpesek; éjszaknyugatra,

egyfell Tirol és Vorarlberg között, másfell Graubündten mellett elvo-

nuló melléktagozatuk a Rhátikon; a 3. 124 méter magasságú Litzner-

csúcscsal büszkélked, az 111 és Trisanna által közre zárt s a szomszédos

hegyektl szembeötlleg különvált kis hegyvidék Verwall- csoportnak

neveztetik. Az éjszaki Rháti Alpeseknek a Fluela-szorostól keletre es

valamennyi része összevéve a Selvretta-hegyrendszer nevet visel.

b) A déli Rháti Alpesek kezdete a Maira melléki Chiavenna mellett

van, végok pedig Naudersnél. Tízek szintén két csoportra oszlanak, és
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pedig a Bernina- és az Umbrail-csoportra, melyeket a Bernina-szoros

választ el egymástól. A Bernina-csoport hatalmas, jégárakkal telt hegység,

a Piz Bernina nev 4.052 méter magas csúcscsal. Ellenben az Umbrail-

csoport csekélyebb magasságú s tömb-alakú tömegekre van szétszakadozva;

ennek legmagasabb csúcsa a 3.266 méternyi Piz Languard.

Mint fönnebb jeleztük, a Rháti Alpesek jelentékeny részei már az

osztrák-magyar monarchiához tartoznak. így az éjszak-rhati Alpes-gerincz

a 3.327 méter magas Piz Buinnal elbb csak nyugati, majd mind a két

lejtjével Tirolba nyomni át. A Rhátikon éjszakkeleti lejtje, meg a Vor-

wall-csoport egészen, az Umbrail-csoportnak pedig több kisebb széls keleti

szakasza fekszik a monarchia határán belül.

B. A déli öv, (Közép déli Alpesek.) Ez a Lago maggiorénál kezddik

s az Ecsig terjed. Itt említend frészei a következk

:

1

.

Az Ortler Alpesek^ melyeket az Orobi Alpesektl az Oglio és az

Apricai nyereg választ el, éjszakról és keletrl az Ecs, délre a Nosbach

(Noce) és a Tonal-szoros által záratnak köri, a Stilffer-nyeregnél fogva

az Umbrail-csoporttal vannak szoros összefüggésben. Fgerinczük éjszakról

délre vonul s kelet felé az Ecscsel egyközleg egy hosszú melléknyúlványt

bocsát ki magából, melynek Fondo és Kaltern közti végs tagja Nonsbergi

Alpeseknek hivatik. Nem igen jelentékeny terjedelméhez képest e hegy-

csoportnak nagy számú magas csúcsa van, például a 3.905 méter magas

Ortler, a 3.854 méternyi Königsspitze, a 3.762 méternyi Cefal-orom és

több más. Az Ortler, a monarchia legmagasabb hegye, egy zord és

mogorva fönnségben tornyosuló, széles jégköpenynyel takart sziklatömb.

2. Az Adamello-csoport Tonale-nál az Ortler Alpesekkel függ össze,

s ezektl délre, egy fell az Oglio, másfell a Val Rendena és Chiése

közt fekszik s a Santa Maria di Campiglio melletti mély vágatú nyeregnél

fogva van a legközelebbi csoporttal összeköttetésben. A 3-547 méternyi

Monté Adamello és a 3.462 méter magasságú Cáré alto a fgerincznek,

a 3.561 méternyi Presanella pedig egy délkeletre vonuló mellékgerincznek

a legmagasabb csúcsa. A hegység nagyobb részt igen szilárd tonalitból

szaru-csillám gránitból — áll s kimondhatatlan meredek bevágódású

völgyei által válik feltnvé.

3. A Tridenti Alpesek. így nevezik együttesen a többi összes hegy-

részeket az Ecs jobb partján le a lapály ig, a következ mellék-csoportokat

különböztetvén meg bennök :
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a) A Brenta-csoport a Val Rendena és a Molvenói tó között, egy

vad szakadékokból, szikla-tornyokból és ormokból álló, éjszakról délnek

húzódó dolomit-hegyláncz, melynek legmagasabb csúcsa a 3.179 méternyi

Cima di Brenta;

b) A Val di Ledro-Alpesek a Chiése Sarca és a Garda-tó között;

c) Az Orto d1Abramo-csoport az Ecs és Sarca között, délre egész

a Nago szorosig, és

d) a Montebaldo^ az Ecs és a Garda-tó között, egy szakadatlan, a

lapályra messze kilátszó, 2.198 méter magas alpesi gerincz.

Az Ortler, az Adamello-csoport és a Val di Ledro-Alpesek túlnyo-

mólag, a Montebaldo részben, a Tridenti Alpesek másik két csoportja pedig

egészen Ausztria-Magyarországhoz tartoznak.

Feltn a déli Alpesek eme szakaszánál, hogy a hegygerinczek hir-

telen elkanyarodnak a keleti irányból a délibe, minek következtében e

hegygerinczek tengelye az Alpesek hosszanti tengelyére mérleges fekvé-

své válik. Ez teszi szükségessé, hogy most több oly völgyet hosszanti

völgynek nevezzünk, melyeket, tekintettel az Alpesek általános vonulási

irányára, keresztvölgyeknek kellene neveznünk. Ez a körülmény ismét-

ldik keleten az Ecs mellett, noha ott is, mint itt, vannak egyes csoportok,

melyeknek fgerinczei visszaesnek a szabályszer vonulási irányba.

Keleti Alpesek. A. A középponti öv. (Középponti keleti Alpesek.)

A középponti keleti Alpesek négy nagy fcsoportra oszlanak, ugyanis:

1 . Az Oetzthali Alpesek ; e hatalmas hegység a Naudersi kereszt-

völgynél kezddik, keletre egész a Brenneri útig nyúlik, éjszakon az Inn,

délen az Ecstl határoltatik s három alcsoportra oszlik u. m.

:

aj a tulajdonképi Oetzthali Atpesekre;

b) a Stubayi és

c) a Sorenthali hegységre.

A tulajdonképi Oetzthali Alpesek a fcsoport nyugati részét foglalják

el s alapjukban véve egy hatalmas, mintegy 20 kilométer hosszú s ugyan-

oly szélesség circust képeznek, melynek hegykeritése 3.240 méter közép-

magasságú s ebben a völgyek egész 2.300 méter magasságig emelkednek.

Itt találhatók a monarchiában a legnagyobb jégmezk és a legnagyobb

glecserek. Ebbl magas hegylánczok egész sora sugárzik ki küll-alakúlag

minden irányban. A legmagasabb csúcsok itt: a Venter Wildspitze 3-775>

a Weiszkogel 3.742, a Similaun 3.599 méter magassággal. A Stubayi
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hegység az Oetzthali Alpeseknck a Timbl-nyeregnél kezdd éjszak-keleti

folytatása gyanánt vehet, valamint a Sarenthali hegység is szintén a Stu-

bayi hegységnek a Jauffen-szorostól délre terjed nyúlványaként tekinthet.

Amabban a 3.507 méternyi Zuckerhütl, ebben a 2.78 1 méter magas

Hirzer a legmagasabb csúcs.

2. A Zillerthali Alpesek; ezek a Brenneri úttól keletre feküsznek;

további határukat a hátrább közlend kis térkép tünteti föl. Nevöket a szép

Ziller-völgytöl vették. Egy mély bevágású hosszanti völgy két ftömegre

osztja e csoportot: a Tuxi hegységre és a tulajdonképi Zillerthali Alpesekre.

Amabban a 3. 490 méter magas Olperer, ezekben a 3.515 méternyi Hoch-

feilcr a legmagasabb csúcs.

3. A Magas Tauern, egy terjedelmes és sok tagozatú hegyvidék,

mely kelet felé egész az Ari-hasadékon felül összcszögellö nagy Ari- és

Maltein-völgyckig nyúlik. Legmagasabb csúcsai: a 3.797 méternyi Grosz-

glockner, a 3.673 méternyi Groszvenediger, a 3.499 méternyi Dreiherrn-

csúcs és több mások. Világosan külön váló mellékcsoportokúi tekintetnek:

az Antholzi Alpesek, a 3.422 méternyi Hochgallal, a De/eregger-hegység,

a 2.960 méternyi Weiszspitzével, a Schober-csoport, a 3.275 méternyi

Petzekkel, és a Kreutzeck-csoport, a 2.754 méter magasságú Strieden-

kopffal. Ez a négy alcsoport a magas Tauern fgerinczének mind a déli

oldalán fekszik.

4. A Stíriai Alpesek. Ezek a középponti fgerineznek két egyenl

hegylánczban villaszerüleg elváló ágazatai. Ama fgerincz mindjárt az Ari-

hasadéknál két ágra oszlik, egy éjszakira és egy délire, melyek elször

a Mura, majd a Mürz völgyét fogják közre, azután ismét egyesülnek s

a Wechselnél végzdnek. Az éjszaki ág egész a liesing-palteni völgyig

Alacsony vagy Kis Tauern nevet visel (legmagasabb csúcsa a 2.863

méternyi Hoch-Golling), majd Reichensteini hegységnek, Hochschwab-cso-

portnak, Magas Veitschnak és Semmering-csoportnak neveztetik, melynek

keleti végén, vagyis a Magas Pfaff mellett van az egyesülési pont a déli

ágazattal. A déli elágazásban a közetkez alcsoportok és szakasznevek

fordulnak el: Pöllai Alpesek (fcsúcs a Hafnereck, 3.061 méter), Stang-

és Kuh-Alpesek, Muraui Alpesek, yudenburgi Alpesek a JVagy Sau-

Alpessel, Brucki és Fischbachi Alpesek, és a Weclisel-csoport. Gössingnél

a Brucki Alpesekben ez ágazatból egy dél felé nyúló mellékág válik el,

a Stainzi Alpesek, mely távolabb a Pack-, majd a Kor- és Sclnvanbergi
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Alpesekre, végül a Posrukra szakad s a Drávánál Mahrenbergnél

végzdik.

B. Az éjszaki öv, (A Keleti Alpesek éjszaki része.) Ez az öv 556

kilométer (75 földrajzi mérföld) hosszaságban, és 50 kilométernyi átlagos

szélességben a Rajnától és Bodeni tótól (Feldkirch és Bregenz melll)

egészen Bécs alá a Dunáig terjed s a Kitzbüchli Alpesek kivételével egészen

mészkbl áll, miért gyakran éjszaki Mész-Alpesnek (Kalk-Alpen) is nevez-

tetik. Tulnyomólag egyenközleg van tagozva, noha ez öv keleti részében

számos tömbalakú tömeg is fordul el. Az egymás mögött húzódó mészk-

hegylánczok, melyek száma hatra, nyolczra rúg, többnyire vad szakadékosak,

mélyen csorbázottak s a hegységbl ered folyóktól egészen aljukig át-át-

törvék. Mind e mészk-hegylánczokat az Inn, a Saal vagy Saalach, a Salza

és az Enns vágják keresztül kivájott szúk völgyeikkel. Az éjszaki Alpesek

részei

:

1

.

A Vorarlbergi és Algáid Alpesek, a Rajna és Lech között egész a

Zürsi-Alpesek bevágásáig; legmagasabb csúcs bennök a 2.701 méternyi

Rothe Wand. E csoport éjszaki része Bajorországhoz tartozik.

2. Az éjszaktiroli Mész-Alpesek, a Lech és Saal között, egy hosszú,

sok helyt áttört alpesi láncz, a következ szakasz-nevekkel

:

a) a Lech-völgyi Alpesek a Lech és Inn között. Fcsúcs a 3.034

méter magas Parseierspitz

;

b) a Wetterstein-hegység, Partenkirchentl délre, a 2.970 méternyi

Zugspitzével, mint fcsúcscsal

;

c) a Solstein-láncz , Innsbruck mellett; fcsúcs, a 2.655 méternyi

Nagy-Solstein

;

d) a Császár-hegység Kufstein mellett és mások.

Az éjszaktiroli Mész-Alpesek Bajorországhoz tartozó éjszaki része

bajor felföldnek neveztetik.

3. A Kiizbüchli Alpesek, a Ziller, a Saal és a Griesen-szoros között;

fcsúcs a 2.786 méter magas Geierkopf.

4. A Salzburgi Alpesek, a Saal és Salza között, a Király-tóval

(Königssee) és a Ktenger nev mészktömbbel; fcsúcs a 2.938 méternyi

Hochkönig vagy Örök-hó, s a 2.714 méternyi Watzmann.

5. Az osztrák Mész-Alpesek, a Salzától a bécsi medenczéig, sok

ágazatú, tagozatú, és sok nevú hegység. Legnevezetesebb részei

:

a) a Tennen-hegység, szorosan a Salza mellett elnyúló hegység, mely
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Werfen mellett meredeken esik alá a Salza nagyszer áttörési völo-yébe.

Fcsúcsa a 2.428 méternyi Raucheck

;

b) a Dachstein-csoport, az elbbitl keletre egész a mitterndorfi

áttörésig nyúló vad, részben jégmezs mésztömeg a 2.996 méter magas

Dachstein csúcscsal;

c) a Pokol-hegység (Höllengebirge), az Atter- és a Traun-tó között;

d) a Holt-hegység (Todtengebirge) , Ausseetl éjszakra, egy nagy,

fennsíkszerü mésztömb, a 2.514 méternyi Priel-csúcscsal

;

e) a Sengsen-hegység;

f) a Magas -Bürgas^ és

g) a Nagy-Buchstein következnek egymásra egész az Ennsnek

Altenmarkt melletti áttöréséig, és az Ennsen túl az Elö-Alpes^ a Dürnstein^

az Oetscher, a Trasen-hegység^ a H-Alpes, a Rax-Alpes, a Hó-hegy

(2.075 méter), az Unterberg és a Wienerwald^ mely a Lipót-hegyben

(Leopoldberg) végzdik a Duna mellett.

Az Éjszaki Alpesek közép és keleti egész öve szép és festi tavakban

való °-azda°sá°a által tnik ki.

C. A déli öv. (A Keleti Alpesek déli része.) A Keleti Alpesek déli

része az Ecs melll, Bozentl délre addig a vonalig terjed, mely Mar-

burgtól Ciliin, Steinbrückön, Zágrábon és Károlyvároson át Fiúméig kép-

zelend.

Itt, különösen oly helyeken, a hol a dolomit az uralkodó kzet, a

hegységnek harántnyilások által különálló tömb-alakú darabokra szakadozott

volta még élesebben van kifejezve, mint az Éjszaki Alpesekben, miért

is mély hegyválasztók itt még srbben fordulnak el, mint amott. Ebben

az övben a következ csoportokat különböztetjük meg:

1

.

A Lessini Alpesek Veronától és Vicenzától éjszakra egész Val-

suganáig, a 2.418 méter magasságú Pizzo della Furma és a 2.331 méter

magas Cima Dodici nev fcsúcscsal. E csoport déli lejtje a sette és

tredici Communivú Olaszországhoz tartozik.

2. A déltiroli Dolomit-Alpesek; ezek azt a nagy négyszöget borítják,

mely Trient, Brixen, Toblach és Bassano által jelezhet s a hol a dolomit

ugyan a túlnyomó, de már a porphyr és melaphyr, a gránit és kristályos pala

is el fordul. A dolomitot az általa képezett hegységek merész és szeszélyes

hegy- és csúcsalakjai, s tömbökre szakadozottsága jellemzik. A legmagasabb

csúcsok itt a következk : a 3.494 méternyi Rocca Marmolata, a 3.291
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méternyi Sorapis, a 3.253 méter magas Antelao, a 3.263 méternyi Tofana,

a 3.220 méternyi Cimon della Pala, stb. A hegységnek mély hasadások

által szakadozott volta lehetvé tette több alcsoport fölállítását, melyeket

azonban ez úttal mellzünk.

3. A Carni Alpesek, éjszak fell a Dráva, dél fell a Piave és Taglia-

mento között vonulnak, s Sexten mellett a Kreutzbergnél az elbbi csoporttal,

Saifnitz mellett a Juli Alpesekkel, a Sappada-csatornánál pedig az alább

következ csoporttal függnek össze. A Gail folyó két részre osztja, és pedig

:

a tulajdonképi Carni Alpesekre (Carnia), a 2.66 1 méter magas Monté

Paralbával, és a Gail-völgyi Alpesekre, a 2.801 méternyi Sandspitzével,

mint legmagasabb csúcsokkal.

4. A Velenczei Alpesek vagy a Monté Premaggior-e-csoport a Piave és

a Tagliamento között. Fcsúcsa a 2.583 méter magas Monté Cridola.

5. A Juli Alpesek, az elbbiektl keletre fekszenek, a Fella, Gailitz,

Száva, Idricza folyók és a velenczei mélysík által közre zárva s vár alakú

több mésztömbre szakadva, melyek között legnevezetesebbek: a Wischberg,

Mangart, Triglav és a Caninko-kszál. Legmagasabb csúcs a 2.864 méternyi

Trisrlav.

6. Az Idriai hegyvidék, az elbbiektl délre nyúlik egész a Laibachból

Görczbe vezet országútig; legmagasabb csúcsa az 1.563 méternyi Plegas.

E csoport déli részében fekszik a Tarnovani és a Birnbaumi erd, 1.000—
1.100 méter magas, karsztszerú, csakhogy nagyobb részében erdvel bentt

fennsík, meredek lejtkkel minden oldalon.

7. A Karavanka-hegység a Carni Alpesek keleti folytatása, a Gailitztól

kezdve egész a Windischgraz melletti Misz-völgyig terjed. Legmagasabb

csúcsa a 2.239 méternyi Velki Stol.

8. A Bachern-hegység, Marburgtól délre, a Középponti Alpeseknek a

Dráva által külön szakított egyik nyúlványa. Legmagasabb csúcsa az

1.548 méternyi Cserni Vrch.

9. A Steini vagy Sannthali Alpesek egy harántszakasz által a Karavan-

kákkal állnak összefüggésben, színkör-alakúlag csoportosulnak a Száva forrása

köré s Ciliinél végzdnek. Tetpontjuk a 2.557 méter magas Grintouc.

A Keleti Alpesek déli részébl a Monté Premaggiore csoport egészen,

a Lessini Alpesekbl a déli, a tiroli Dolomit Alpesekbl egyes apróbb keleti,

a Carni Alpesekbl a déli, és végre a Juli /Mpesekbl egyes kisebb nyugati

lejtk Olaszországhoz tartoznak.
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Az Alpesek elhegyei és nyúlványai. Az Alpeseknek éjszaki,

keleti és délkeleti oldalaihoz, többnyire szakadatlan összefüggésben, viszony-

lag alacsony, sík vagy hegyes lépcsk, vagy terraszok látszanak támaszkodni,

melyek gyakran az Alpes-vidék határáig terjednek s az Alpesekbl fakadó

vizek folyása által vannak keresztül vágva és elszabdalva. Kivéve azokat az

eseteket, melyekben maga a talaj szegül ellene a benépesülésnek, a terraszo-

kon lev e tájak sr népességtl lakottak és gondosan mívelvék. Elfordul

azonban, hogy egyes halom- vagy hegylánczok külön válnak a magasabb

hegységtl s ama lépcskön vagy terraszokon keresztül a mélyföldön is

átvonulnak s gyakran nagy messzeségekre nyúlnak el. Ezek azok a hegy- és

halomlánczok, melyeket nyúlványoknak nevezünk.

A mi alpesi vidékünk legnevezetesebb ilynem alakulásai a következk:

1. Az osztrák dombvidék, az Inn és a Wienerwald között 15—36

kilométer szélességben, kitnen mívelt folytonos park, átlag 300 méter

magasságban a tenger színe fölött ; az Inn és Traun között a Kobernausi és

Hausruck-txá\ú, melynek tetpontja 800 méter magas; a Linz és Wels

közt elterül kis völgysíksággal, a Welser-pusztával^ mely most mindenütt

mívelés alatt áll, és a gttiveigi erds hegycsoporttal.

2. A Wienerivald éjszaki része, a Triesting-völgytl Bécs mellett a

Dunáig, az Alpesek éjszakkeleti nyúlványának tekinthet.

3. A 820 méter magasságú Rozália-hegység a Wechselnek egy nyúl-

ványa Bécs-Ujhelynél, a Lajtha-hegység pedig Eisenstadt és Bruck között

az elbbinek folytatása.

4

.

A gráczi és leibnitzi mezk a Mura középfolyásánál elterül völgy-

síkságok, melyekhez a folyótól keletre a stiriai dombvidék termékeny

talaj hullámai csatlakoznak, melyek túl a stiriai magyar határon

5. a sümegi^ majd a Balaton tavától délre

6. a somogyi fennsíkba mennek át.

7. A somogyi síkság a Balaton tavától éjszakra már határozottan

alacsony hegységgé tömörül, mely nyugati részében Bakony -erdnek, a

keletiben Vértesnek és Pilisi hegységnek neveztetik, amabban 715, ebben

770 méter absolut magasságot ér el s Visegrádnál végzdik.

8. A „ Windische Biiheln a nev hegység a Mura és a Dráva között

terül el s a Posruknak képezi keleti folytatását.

9. A cilli-i hegyvidék a Dráva és Száva között vonul, a sannthali Alpok

keleti ellapulásaként s a Matzel-hegységben a stiriai-horvát határnál ér véget.
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10. Az Ivancsicza-, Kalnik-, Bilo-, Papuk-hegység, valamint az Eszék

és Pétervárad közötti széles hézag mögött emelked Vrdnik-hegység az

Alpeseknek azt a nyúlványát képezik, mely tovább húzódik cl keletre, mint

bármely más nyúlványok. Az Ivancsicza-hegységnek vannak magaslatai,

melyek az 1000 méter absolut emelkedést is meghaladják.

1 1

.

A fels Száva kifolyásánál fekszik a szép laibachi völgyiapály,

melybe dél fell már a Karsztvidék hegyei is beletekintenek. A krajnai és

istriai Karszt (két csoportja a Karsztvidéknek, melyek még az Alpesek

rendszeréhez számíthatók) terjedelmes hegység, terrasz alakú lépcszetes

emelkedésekkel, mely éjszakon az idriai hegyvidékre támaszkodik, többi

oldalain pedig a Száva és a Kulpa folyók, az Adriai tenger és az Isonzó

által környeztetik. A fennsík éjszaki része krajnai, a délnyugoti pedig, mely

Isztriában fekszik, isztriai Karsztnak neveztetik. Amannak 6oo, ennek 300

méter középmagassága van. A Karsztvidék mészkzetbl van összealkotva

s alakjára egy fölötte egyenetlen fennsíknak tnik föl, többnyire éjszak-

nyugotról délkelet felé vonuló, padszer szakgatott, csorba hegylánczokkal és

magas síkokkal fedve, számtalan mélyedésekkel, kijárat nélküli völgyekkel,

mindenféle nagy és kis, hosszú és kerek, mély és sekély gödrökkel —
dolinákkal — barázdálva, s még bensejében is a barlangok és földalatti

folyójáratok százai által átfurkálva és alávájva.* A felszín csak ritkán erds,

többnyire fejéres kvel borított; szomorú, barátságtalan kopárságával a

természet egy nagy temetjének látszik. Emberi telepek és földmívelés

csak a dolinákban találhatók. A krajnai Karszt legmagasabb tetje az 1.796

méternyi Schneeberg, az isztriaié az 1.396 méternyi Monté maggiore

Fiume mellett. A Karsztnak egy keleti nyúlványa a Gurk és Kulpa között

Uskok-hegység nevet visel egy 1.1 75 méter magas hegygyei.

A völgyek és hegypárkányok (terraszok). A völgyek a hegy- és

domblánczok közötti mélyedések. Mélységük egyenl a hegyek vagy dom-

bok magasságával, irányuk azoknak vonulásaival. A völgyek a természet

háztartásában, valamint az emberekhez való viszonyukban fontos szerepet

játszanak. Ezek a hegység vizeinek levezet csatornái, melyek a hegyek

víz-kincsét a körül fekv lapályokra juttatják. A völgyek képezik továbbá

a bejáratokat a hegység belsejébe s egymásba szövd hálózatukkal ezek

* E barlangok között a legnevezetesebbek: az Adelsbergi és a Magdolna-barlang, a friedricb-

steini és a Brúder-barlang Gotschee mellett, a Nabrezina melletti barlangok, és a Réka St.-Canzian

mellett; a planinai üreg, a Mrzlá jama Reifnitz mellett és mások.
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határozzák meg mindenféle forgalomnak az irányát, mi által a hegység

egyik oldaláról a másikra közleked embereknek a legfontosabb szolgá-

latokat teszik. Végre a völgyek, különösen pedig a magas hegységekbeli

völgyek feneke és oldallejti tért nyitnak úgy az emberi megtelepedés,

mint a kenyérnövények termesztése számára s így fként a völgyek azok,

melyek a hegységet lakhatóvá teszik.

A völgyek hosszanti és keresztvölgyekre oszlanak. A hosszanti völgyek

a hegység fgerinezeivel egyközleg vonulnak, s ez okból sokszor jelen-

tékeny hosszúságúak s olykor meglehets szélesek is, és rendszerint csekély

és egyenletes lejtésúek. Az Alpesekben minden nagy és fontos völgy hosz-

szanti völgy. Az osztrák terület Alpesein a legnevezetesebb ily hosszanti

völgyek : a Jun, a Salza, az Enns, a Mura, a Dráva, a Gail, a Száva, az Ecs

és a Sarca völgye. A keresztvölgyek tengelye ellenben a fgerinczek irányára

merlegesen fekszik. Az ilyen völgyek többnyire áttörés utján vágódtak a

fgerinczekbe, azért egészükben véve rövidebbek s tetemesebb lejtésúek,

a fenekük rendszerint lépcsszerúcn alakult, mely lépcsk aztán néha magas

vízesésekkel vagy zugokkal mennek át egymásba, mint például a krímii

vízesés. Két-két átellenes kercsztvölgy a hegygerinczekbe vágódó nyeregnél

fogva köti össze egymással azt a két hosszanti völgyet, a melyekbe torkol-

lanak. A keresztvölgyek száma a keleti Alpesekben igen nagy : a Trasen-,

a Bielach-, a gasteini és krimmli, a Ziller- és az Oetzvölgy ilyen kereszt-

völgyek. A gasteini völgy négy völgylépcsbl áll, melyeket egymástól

ugyanannyi gyönyör vízesés választ cl.

Nem ritkaság azonban , hogy valamely hosszanti völgy hirtelen

keresztvölgygyé változik, a mennyiben kifelé fordul s a folyó az eltte

fekv hegységet rendszerint torkolatszer hasadással töri keresztül. így tesz

az Inn Kufstein és Rosenheim között, a Salza Werfen mellett, az Enns

Altenmarktnál, a Mura Brucknál stb. Olykor a változás megfordított

rendben következik be s egyes esetekben egyszer, st kétszer is ismétldik.

A völgyeknek, mint emberi lakóhelyeknek becse azok absolut magas-

ságától, aztán a völgyfenék szélességétl, továbbá a hegygerinczek viszony-

lagos magasságától s lejtésük fokától függ. A túlságosan magas völgy

kedveztlen a benépesülésre hidegsége miatt, a széles völgyfenék azonban

elsegíti a benépesülést. A gerineznek túlságos nagy viszonylagos magassága

neveli a hegyoldalak lejtési szögét s azoknak mívelés alá vételére több

tekintetben akadályozólag hat. Az összes Keleti Alpesek közt a zillerthali
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Alpeseknek van a legnagyobb viszonylagos gerinczmagasságuk (1.600

méter), azért itt a hegyoldalak lejtési középszöge több mint 25°, míg a

magas Tauernben csak 23 s az oetzthali Alpesekben nem egészen 20°.

Ez okból látjuk, hogy a földmvelést mindenütt nagyobb terjedelemben

zik, mint a zillerthali Alpesek bels völgyeiben.

Fontosak e tekintetben az gy nevezett hegy- és hegyalj-terraszok,

mint ama, gyakran hosszan elterül, a hegy töve hosszában s a völgyekkel

egyenköz irányban vonuló fennsíkokat nevezzük, melyek alakját jobban

megérteti az alábbi rajz, mint bármiféle leirás.

E terraszok többnyire csak a széles hosszanti völgyekben fordulnak el,

keresztvölgyekben ritkábban; viszonylagos magasságuk 100—300 méter;

többnyire hápa-hupások s az oldalvölgyek által átvágottak, s a mellett

mezk és erdk, falvak és egyes tanyák által borítvák,— nyaralók számára

szívesen választott helyek. Nyilván régi völgyfenekek voltak egykor,

melyekben a víz mosta ki a jelenlegi völgyeket. Ily terraszok tudvalevleg

az Indus mellett jönnek el nagyszer kifejldésben. Az osztrák Alpesekben

Telfs, Innsbruck és Hall környéke, az Eisack-völgy, az eppani kis para-

dicsom Bozen mellett, a Rienz-völgy Lorenzen és Mühlbach között, a

Fleimser-völgy, a Dráva és a Száva völgyei, stb. mutatnak föl az említet-

tekhez hasonló hegyterraszokat sok szép alakulásban.

Mivelhogy a völgyek fölfelé ép úgy elágaznak, mint azok a folyók,

melyek által egykor alkottattak, s melyek rajtok még ma is végig-

folynak, a folyamokat teljes joggal fogadhatjuk el a völgyek fölosztásának

alapjául. Az osztrák Alpesekben ennél fogva a következ völgyrendszereket

különböztetjük meg :

a) a Rajna völgyrendszerét;

b) a Duna völgyrendszereit, és pedig: az Iller , a Lech, az Isar,

az Inti, a Traun, az Enns, továbbá az Enns és Dráva közti kisebb völgyek,

meg a Dráva és a Száva völgy rendszerét

;

c) az Alpesekbl fakadó adriai tengerparti folyók völgyrendszerét

;
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d) az Etsch és

e) a Po völgyrendszerének azon részét, melylyel a monarchia terü-

letéhez tartozik.

Hogy a mit a természet összekötött, külön ne válaszszuk s ugyan azt

a tárgyat kétszer érintenünk ne kelljen, e völgyrendszerek helyrajzát az

illet folyókéval együtt tárgyalandjuk.

A jégmezk és glecserek. Minthogy a leveg melege a magasság

nttével arányban fogy, a magas hegységekben van bizonyos magassági

A Madatsch-glecser az Ortler-hegycsoportban.

határ, a melynél a hideg hónapokban esett hó a reá következ nyár nap-

és légmelegétl többé el nem olvad egészen s a hol aztán annak egy része

évrl évre megmarad. E határt a hó vonalának vagy az örök hó határának

nevezzük. A hóvonal magassága függ a leesett hó tömegétl, a hegység-

lejtési szögétl, a hólepel fölszinének a nap és az uralkodó szelek irányában

való fekvésétl, a nyár melegétl és a légkör nedvességi viszonyaitól.

Ez okoknál fogva egyazon táj hóhatárának magassága oly jelentékeny

ingadozásnak van kitéve, hogy megmérését soha sem lehet a helyszínén
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eszközölni, hanem csak olyan távolságból, a honnan meglehetsen egyenes

irányban haladó vonalnak látszik. E hóhatár a Nyugati és Közép-Alpesekre

nézve 2.730, az Oetz-völgyi Alpesekre 2.780, a Magas Tauernre 2.845

méterben van megállapítva.

Minthogy tehát a hóhatár fölött az új hónak bizonyos rétege minden

évben olvadatlan állapotban marad, évek folytán a hó az ily helyeken a

végtelenig halmozódnék, ha a természet maga nem gondoskodnék módról,

mely által e havat olvadás és föloszlás elé vezeti. E mód a hónak lassan-

kénti jéggé fagyásában s az ebbl származó glecser-képzdésben áll. Nem
lehet itt helyén e bonyodalmas folyamat elméletébe bocsátkoznunk ; csupán

ama tény fölemlítésére szorítkozunk, hogy e jegesülés folytán támadnak

a hóból kinni látszó s a völgyekbe lefelé nyúló hosszabb vagy rövidebb

jégnyelvek, jégárak vagy glecserek, melyek állaga a hónak folyton tartó

jegesülése következtében ép oly állandóan halad a lejtn a mélység felé,

hol aztán az ott uralkodó nagyobb meleg következtében vízzé változik.

Az osztrák Alpesek jégburkolatának összes kiterjedése (a monarchia

többi hegységeiben jégmezk és glecserek nincsenek) 1.682 négyszög-

kilométerre (30 földrajzi négyszög mértföldre) tehet. E terlet négy

nagy és sok kisebb tömegre oszlik. A nagyobbakhoz tartozik az Oetz-völgyi

és Stubayi glecserek csoportja, a Grossglockner és Venediger köri fekv

csoport, a Zillerthali és az Ortler-Alpesek glecser-csoportja. A kisebbek

közül említésre méltók : az Adamello-csoport, a Piz Fermunt melletti az

éjszakráthi Alpesekben, az Altholzi hegységben, a Dachstein mellett, a

Vedretta marmolatánál található glecser és mások.

A nevezett jégterület mintegy 40 nagy vagy els rend glecserre és

mintegy 800 függ vagy másodrend glecserre oszlik. A nagyok közül

Ausztriában a legnagyobbak : a Gepaatsch- glecser a Kauservölgyben,

Tirolban (11-3); a Pasterze a Möllvölgyben, Karinthiában (10), a Gur-

gler-glecser az Oetzvölgyben, Tirolban (8
-

5) ; a Hintereis-glecser az Oetz-

völgyben Tirolban (8-3 kilométer hosszúságban) s mások.

A legnagyobb glecser Európában a Groszaletsch-glecser Svájczban

(23-4) s a földkerekség eddigelé ismeretes leghosszabb glecserje a Biafo-

Gaiche a Karakorúm hegységben Ázsiában (több mint 64 kilométer hosz-

szúságban).

Jéggörgetegek az osztrák Alpesekben gyakran fordulnak el. Salzburg-

ban a Fuschervölgyben oly napokon, midn forró déli szél (Föhn) uralkodik,
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srn hallhatni mennydörgésszer alárobogásukat. E jéggörgetegek tudva-

levleg onnan erednek, hogy a függ glecserekbl, melyek meredeken

aláhanyatló sziklafalakon végzdnek, a jégnyelv egyes részei sulyjuk követ-

keztében leválnak s mennydörögve és jégporfelhket verve gördülnek a

mélységbe alá. A hógörgetegek^ és pedig úgy a por- vagy szélgörgetegek,

mint a fenék- és omlógörgetek az Alpesek számos meredek lejtés hegy-

oldalain még gyakrabban elforduló s fölötte rettegett természeti jelenségek.

Különösen hírhedt e tekintetben az Arlberg, a Paznau-völgy, az Oetz-völgy

fels részei és ágai, a Pitz-völgy, a Zemm- és a Stillup-völgy (a Ziller-völgy

fels ágai), a fels Salza-völgy egyes jobbparti ágai, a bleibergi völgy

Karinthiában, a fels Isonzo-völgy és még sok más.

Alpesi szorúlatok és átjárók. Csaknem minden évben újabb-újabb

megersítést nyer Ritter Károly amaz állítása, hogy Európában az Alpesek

öve a domborulatok maximumát az átjárók maximumával egyesíti. Mert

minduntalan új vasutak, új kútak, új telegrafvonalak épülnek, hogy a

közlekedést az Alpes hegységen keresztül és annak belsejében javítsák,

eszközeit szaporítsák. Már ma is látjuk, hogy az Alpeseknek részint közép-

ponti fgerinczét, részint mellékgerinczeit 17 vasút hidalja át s még sokkal

nagyobb a mesterségesen épített kútak száma, melyek hasonlókép a

személy- és árúforgalom szolgálatára szánvák.

Az Alpesek közlekedési eszközökben való gazdagságának okai sze-

rintem

1. hogy a nagy hosszanti völgyek száma a hegység szélességéhez

képest igen tetemes,

2. hogy a hegység aránylag sr népesség.

így a müncheni délkör szerint három^ a linczi szerint négy hosszanti

völgyet találunk. Az Alpesek öve teljesen hiányával van ama széles és

magas, fennsíkszerü domborúlatoknak, melyek például a Himalájában és a

délamerikai Cordillerákon oly gyakoriak, s melyek ott a hosszanti völgyeket

egymástól jelentékeny területekkel választják el. E hosszanti völgyek

azonban minden nagyobb fáradság nélkül vezetnek nem csak be a hegység

belsejébe, hanem a keresztvölgyek torkolataihoz is, mely utóbbiak számának

annál nagyobbnak kell lenni, minél nagyobb a hosszanti völgyek száma.

Mind a két lejt keresztvölgyei a fgerinczen érintkezvén, nem lehet ily

helyen hiány aránylag mély horpadásokban sem, melyeken át a kereszt-

völgyek összefüggnek, melyeken keresztül tehát az egyik hosszanti völgy
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közlekedése a túlnansó hosszanti völgygyei könny. A Keleti Alpesckben

valóban nem csekély számmal vannak ily mély gerinczvölgyeletek, csorbák.

A lakosság srsége pedig azt eredményezi, hogy a népesség a kereszt-

völgyeknek legmagasabb pontjaira is fölnyomúl. A rofeni házcsoport az

Oetz-völgyben például közel 2.000, Gurgel és Vént község ugyanott közel

1.900 és még több más község és tanya 1.800 méter körüli magasság-

ban fekszik a tenger szine fölött. De a természet az Alpesekben még a

nagy magasságban sem mostoha, hanem gondos anya, s elégült, st nem

ritkán kényelmes megélhetést biztosit az ott lakozóknak. A marhatenyésztés

ott a fkercseti ág, mely a fekvés magassága szerint olykor némi föld-

mveléssel is kapcsolatos. Mindez s nem kevésbbé a mveldés által

fokozott igények kielégítésének szüksége szigorú kényszerséggé teszi,

hogy a lakosság úgy egymással, mint a külvilággal közlekedjék, s ez

serkenti részint magát a lakosság szorgalmát, részint politikai, gazdasági,

kereskedelmi és katonai érdekeinél fogva az államot ama számos közle-

kedési utak elállítására, melyekrl föntebb vala szó.

Ausztria már régid óta s újabban Magyarország is kitnt közlekedési

útjaira fordított nagy mérték gondoskodása által. Ezt igazolandók, föl-

említjük, hogy csupán az Alpesek területén hat hegygerincz van vasutak

által s mintegy hatvan magasabb hegynyereg kútakkal keresztül metszve.

Vasúti átjárók vannak : a Semmeringen, a neumarkti nyergen, a Griesen-

szorosban, a hüttaui szorosban, a Brenneren és az Arlbergen. A Liesing-

Balten völgyben, Saifnitznál a Canalvölgyben (Karinthiában) és a toblachi

mezn a vasút csak három alacsony vízválasztót metsz át, a Karszt-pályákon

Laibach és Trieszt között, Trieszt és Fiume között, aztán Divacsa és Pola

között a krajnai és isztriai Karsztnak csak mérsékelten magas fennsíkjain fut

keresztül. Ha ezeket is oda számítjuk, Ausztriának nem kevesebb, mint

tizenkét ilyen átjárója van az Alpesek területén.

A szoros szónak kétféle jelentése van. Ertünk ugyanis rajta egy részrl

valamely magas hegygerinczen, fleg pedig annak legmagasabb pontján

lev olyan átjáró helyet, melyen szekér- vagy vasút megy át, más részrl

olyan völgyszorúlatot, mely könnyen védelmezhet s ezért gyakran erdítési

építményekkel is el van látva. Megkülönböztetésül az elbbi szorosokat

hegy-, az utóbbiakat pedig völgyszorosoknak nevezzük.

Nem lehet itt föladatom, hogy a keleti Alpesekben található útvonalak

hálózatát csak megközelít részletességgel is vázoljam. E tekintetben jobb
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szolgálatot tehet a térkép, mint bármi leirás. Azért is e helyen csupán

néhány megjegyzésre szorítkozom.

A Keleti Alpesekben a közlekedési vonalak legczélszerübben hosszában

és keresztben /ufókra oszthatók. A hosszában futó fvonalak a következk :

l . Bécstl Salzburgon, Wörgl-en és Innsbruckon keresztül Landeckig

s innen aztán vagy az Arlbergen át Feldkirchig és le Svájczba, vagy az

Inn mentében fölfelé az Engadinba.

fe.-^l

A Ferencztet a Stilfser-hágón.

2. A Mura melletti Britektl Szt.-Michaelig s innen egy fell a

Liesing-Palten-völgyön át a hüttaui és Griesen-szoroson keresztül Wörlgbe,

beszakadólag az 1 . alatt emiitett vonalba, más fell a neumarkti nyergen

át Klagenfurtba vagy Villachba, beszakadólag a most következ vonalba.

3. Marburgból Klagenfurton át Villachba; innen, részben kereszt-

irányú összeköt vonallá változva,

a) a Pusterthalon át Brixenen, Bozenen és a Stilfser-nyergen keresztül

az Adda völgyébe és Lombardiába, vagy

b) Tarvison át és a Caval-völgyön keresztül Udinébe, a velenczei

területre, vagy

c) Tarvison és a Predil-szoroson át Görzbe.

7
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4. Zágrábból a. Száva mentén Lalbachba, aztán a Karszton át Görzbe

és Olaszországba vagy Triesztbe.

E négy fvonal egymás között a keresztutak nagy száma által van

összekapcsolva. Néhány kisebb, hosszában haladó közlekedési vonal fut

végig a Lech, a Mura, a Noce, az Avisio és a Valsugana völgyön.

Az l. szám alatti vonalon található az arlbergi alagút, hosszaságra

világrészünkön a harmadik, míg a 3. szám a) pont alatti vonalon a Stilfser-

nyergen van Európának legmagasabban fekv müútja, 2.797 méter

magasságban a tenger színe fölött.

A Keleti Alpesekben még sokkalta nagyobb a keresztben men átjárók

száma, s a hegyeken átviv utak a szerint, a mint az Alpeseknek az éjszaki

oldalán kezddnek s a déli oldalán végzdnek, vagy pedig megfordítva,

rendkívül sokféleképen fonódnak egymásba. Alábbi áttekintésünkben a

középponti fgerincz szorosait veendjük irányadókúl.

1

.

A Semmering-szoros Alsó-Ausztriát és Bécset, az e várostól éjszakra

fekv összes területeket is ide véve, köti össze Gráczczal, Laibachchal,

Fiúméval, Trieszttel és Fels-Olaszországgal. E szorost sidk óta járják.

2. A Mária-Czell melletti szorosok (a Josephsbergen és Annabergen)

és a Seewiesen melletti Seeberg Szt.-Pöltent kötik össze ugyanazokkal a

vidékekkel.

3. Az Eisenerz melletti Prebischl Linzet, Welset, Steier városát stb.

köti össze Gráczczal és Fels-Stiriával.

4. A Liesing-Paltenvölgy és a rottenmanni Tauern nyerge, össze-

kötve a Stub-Alpesen, az obdachi és neumarkti nyergen keresztül vezet

úttal, Salzburgból, Fels- és Alsó-Ausztriából közvetíti a közlekedést Grácz,

Karinthia, Krajna és Fels-Olaszország felé.

5. A radstadti Tauernen. keresztül vezet út, valamint ennek a

Katschbergen át men folytatása Salzburgot és Fels-Ausztriát Fels-Karin-

thiával, Krajnával és Trieszttel, Villachtól fogva pedig Fels-Olaszországgal

köti össze.

6. A Brenner sidk óta köti össze Németországot Olaszországgal

s e tekintetbeli fontosságára nézve csak a Splügen volt mellé tehet.

E vonalon keresztül törtek be a frankok és alemannok Olaszországba, a

frankok és bojuwarok a karantén vendek országába, s a Brcnnercn keresztül

vonultak a német császárok hadai számos ízben az Alpesektl dél felé

es szép országba. Ugyanez úton vitettek évszázadokon keresztül a
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gazdag árúszállítmányok , melyeket a kereskedelmérl hires Velencze

Németországba és melyeket Németország Olaszországba szállított, mely

szállítmányokból Nürnberg és Augsburg fénye és virágzása származott.

De az út iránya hajdan csak Sterzingig volt azonos a maival. A Kunters-út,

vagyis Brixen és Bozen között az Eisack melletti, mintegy 10 kilométer

hosszú, zord sziklaszoros akkor járhatatlan volt, míg a bozeni kereskedk

járhatóvá nem tették. Ember és árú addig Sterzingtl a több, mint 2.000

méter magas Jaufenen keresztül volt kénytelen Meran felé kerülni.

7. A Resckenscheideck melletti átkel út (a naudersi keresztvölgyben)

az Engadint meg a fels-tiroli Inn völgyet köti össze Merannal és Bozennel.

8. Az Ofen-szoros, mely. az Engadinban fekv Zernetz mellett nyílik,

e helytl a legfels Ecs melletti Glurns-ig vezet.

b) A cseh-morva hegység.

A eseh-morva hegység egy részét teszi a német Középhegységnek^ mely

a Duna, Rajna, Morva, Becsva, Odera és a germán alföld közti területet

födi, s mely a Bodeni tótól éjszakra az Alpesekkel s a weiszkircheni

hegynyereg által a Kárpátokkal függ össze. Mérsékelt, st részben csekély

magasságú ez a hegység, geognosiai összetételében és plastikai tagozatában

azonban rendkívül változatos, ha hiányával van is a formák ama nagyságá-

nak és fenségének, valamint a színek amaz éles ellentétességének, mely az

Alpeseket jellemzi. A német Középhegység be van népesülve magasságának

csaknem minden szín-táján; az egész túlnyomólag szelid jelleg, körvona-

lainak folyása nyugodt, barátságos és összhangzatos.

A német Középhegység a rajnai^ a hereyni és a sudeti csoportra

oszlik, melyek közül Ausztria csak a két utóbbiban osztályos. E két cso-

portot éjszakon az Élbe választja el, délen azonban a Dunához közel a kett

együvé olvad. A két csoport hegységei néha szakadékok és mély bevágások

által vannak keresztül törve, s azért a közlekedés minden eszközeivel könnyen

járhatók. Csekély magasságuk miatt sem nemzeti, sem égalji, sem növény-

földrajzi határt nem képeznek, de katonai tekintetben nem vitatható el tlök

minden fontosság. A Dunának Lincz feletti szakaszától a Morva forrásáig

természetes határát képezik Ausztria-Magyarországnak a Német-birodalom

felé, melynek két nagy folyama, az Élbe és az Odera, e hegységben fakad.

A. A hereyni csoport, E csoportnak nyugotra egész a Neckarig, a Jagstig

és a Tauberig nyúló németországi részeit a Fichtelhegység fontos hegy- és
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vízrajzi csomója köti össze az osztrák részekkel. Az osztrák rész a következ

hegységekbl áll :

1

.

A Fichielhegység, egy magas, erdvel és cserjével borított gránit-

fennföld, melyen az 1.069 méter magas Schneeberg a legmagasabb csúcs.

2. Az Érczhegységnek) mely a Fichtelhegységtl az Elbéig terjed,

széles, hegyével vagy élével éjszak-nyugot felé nyúló ék-alakja van, mely

keskeny, meredeken aláhanyatló oldalát Csehország felé fordítja. Legmaga-

sabb csúcsa az 1.275 méternyi Keilberg.

3. A Cseherd'ó a Fichtelhegységnek déli nyúlványa, melyet a Taus

melletti hegynyak és a Kaplitz melletti kerschbaumi nyereg éjszaki, déli és

keleti részre oszt. Az éjszaki rész, mely cseh- vagy fels-pfalzi erdnek is

neveztetik, egy széles, hullámalakú pala-fennföld , melynek legmagasabb

csúcsa a Taus melletti 1.037 méter magas Cserkov. A déli rész, vagyis

a tulajdonképi Cseherd, a Wottawa és Moldva által elválasztott, magas,

serdvel és tzegmocsárokkal fedett két hegygerinczbl áll, melyekhez

Schüttenhofennél kezdve a keleti oldalon a Kubany, a Blanskerwald és még

mások csatlakoznak oly formán, hogy a hegység a Grosz-Mühl meg Budweis

között mintegy 50 kilométer szélességet nyer. Legmagasabb hegyei : az

1.458 méternyi Arber, az 1.454 méternyi Rachel és az 1.383 méternyi

Plöckenstein. Végre a keleti rész folytatása az elbbinek egész a Dunáig

Fels-Ausztriában és a Kampig Alsó-Ausztriában; ez kelet és dél felé

lassanként emelked s mély medrekben hömpölyg folyók által keresztül-

tört gránit-fennföld, melynek a Weinsberger- és Gföhlerwald, valamint az

1.060 méternyi Ostrong a legmagasabb csúcsai. A Cseherd mellett a bajor

oldalon a Bajorerd (legmagasabb csúcsa az 1.2 25 méter magas Klingen-

berg) vonul egyenközúleg az elbbivel.

B. A sudeti csoport, E csoportnak az 1.424 méter magas spieglitzi

Schneebergben hasonló hegy- és vízrajzi csomója van, mint a hercyni cso-

portnak a Fichtel-hegységben. Ejszakkeleten áll az 1.414 méter magas

Köppernikstein, egy hosszú hegylánczból nyúlva ki, melynek éjszaknyu-

gatra futó része Reichensteini kegys/gnek, délkeletre nyúló része pedig

Magas meg Alacsony Gesenkenek (das Hohe und Niedere Gesenke) nevez-

tetik. Itt az 1.487 méternyi Altvater a legmagasabb orom. Az Alacsony

Gesenke egész a weiszkircheni nyeregig terjed, 1 .OOO métert megközelít

magasságú hegyei vannak, s az Odera forrásainál, mint Oderahegység Weisz-

kirchen és Leipnik felé hanyatlik. Erre következnek, a Glatz-medencze
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délnyugaton ; éjszaknyugati irányban két egyenköz lánczban egymás mel-

lett fekve, a Habelschwerti és a Heuscheui hegység; aztán a cseh-gerinczek

és az Erlitzi hegység, melynek az 1.087 méter magas Mense a legma-

gasabb csúcsa. A Remerzi nyergen túl következik Braunau mellett a

Politzer-gerincz és a trautenaui szorostól keletre fekv, keresztbe futó

Ueberschaar; továbbá az utóbbin túl az Oriás-hegység, egy tömör, magas

hegysáncz az 1 .605 méternyi Schnee- vagy Riesenkoppé-val, a német

Középhegység legmagasabb csúcsával, az 1.555 méternyi Brunnberggel, az

1.506 méternyi Hoher Rad-dal, stb. Az Óriás-hegység gerincze az Isernél

végzdik s hozzá csatlakoznak, ugyanazt a vonulási irányt követve s a

Reichenberg melletti hézagig nyúlva, az Iser-hegység gerinczei, melyeknek

legmagasabb csúcsa, az 1.124 méternyi Tafelficlite, az úgy nevezett

Magas Iser-gerinczen fekszik. A Spree medre által képezett s a Gablonz

melletti nyereg által csak kevéssé takart, fönt érintett hézagtól nyugatra

emelkedik elbb a luzsiczai (laitsitzi) hegység (legmagasabb csúcsa az

1.013 méternyi Jeschkenberg), aztán folytatólag az Elbsandstein-liegység,

melynek nyugati része cseh-szászországi Svájcznak neveztetik s az Elbénél

éri végét.

A spieglitzi Schneebergtl délre, Csehország délkeleti határán a

kerschbaumi nyeregig vonul végre ívalakban egy széles, fennsíkszer

,

éjszakon mintegy 550, délen mintegy 560 méter magas földhullám, mely-

nek sehol sincs valamely élesen jellegzett gerinczalakulása, Cseh- és Morva-

ország felé szelíden lapul el s vízválasztót képez a Duna és az Élbe

mellékfolyói között. Csupán Gmünd mellett van egy, e földhullám közép-

magasságánál mintegy 100 méterrel mélyebb széles völgy. E hegytömeg

neve Cseh-morvaországi foldhat.

Terraszok és nyúlványok. Az Érczhegység, a Cseherd, a sudeti

hegyrendszer éjszaknyugati ága és a cseh-morvaországi földhát zárják

köri a cseh medenczét, melybe hegylépcsik és nyúlványaik benyomul-

nak. Hasonló módon köríti Morvaországot éjszaki és nyugati oldalán a

Gesenke és a cseh-morva magaslat, melyeknek terraszai benyúlnak az

országba. Szilézia (régi) troppaui kerületében is van egy rész a Gesenkébl.

A legjelentékenyebb terraszok:

1. A Császárerdö (Kaiserwald), Elbogentl délre, egy fennsíkszer

hegyvidék, mely a Cseherd éjszaki fele mellett fekszik s még magasabb

ennél, (a Glatze 973 méter magas).
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2. A Tep/er-hegység délre fekszik az elbbitl s egész a Mies-ig

nyúlik; közepes magassága 500 méter.

3. A Dsban-erd'ó, az elbbitl keletre, az Eger és a Beraun között,

fechnitztl egész a Moldváig, Prága mellett; nem magasabb 600 méternél.

4. A Cseherdnek a Berauntól délre fekv 120 kilométer hosszú nyúl-

ványa, melynek keleti fele i?rí/y-erdnek neveztetik s a pribrami gazdag

ezüstbányákat foglalja magában. Legmagasabb csúcsa a 953 méternyi Tock.

5. Az úgynevezett cseh Középhegység, Teplitztl és Aussigtól délre,

lépcszetesen emelkedik ki a síkföldbl; csak 40 kilométer hosszú s középen

az Élbe által van áttörve ; legmagasabb hegye a 8 1 2 méternyi milleschaui

Donnerberg.

6. Az Oriáshegység déli elhalmai, vagy a //csini és daubai terraszok,

délre Uj-Bydzsovig és Jung-Bunzlauig nyúlnak s 400— 450 méter magasak.

7. A csehországi sík/öld, mely a pardubiczi és nimburgi, melniki

és theresienstadti síkok egyesülésébl áll, s Prága, Saaz, Leitmericz, Jung-

Bunzlau, Uj-Bydzsov, Josefstadt, Hohenmauth és Chrudim mellett végzdik,

mintegy 300— 350 méter magasságú.

8. Az Élbe, Sázava és Luzsnicze közti magaslatok, körülbell 400— 450

méter emelkedéssel.

9., ÍO. Az éjszaki és a nyugati morva terrasz közül, melyeket a

Morva választ el egymástól s melyeket ennek számos mellékvizei metszenek

keresztül, az utóbbi egész Alsó-Ausztria belsejéig terjed, hol a Manharts-

bergben 537 méter magasságot ér el. Legmagasabb pontjai a Puchers

melletti l.l 27 méternyi Jágerhüttenberg, az 1.110 méternyi Viehberg,

mind a kett Alsó-Ausztriában.

Mint már fönnebb is említk, e hegységekben, tekintve egészben véve

nem nagy magasságukat, az átjárók száma aránylag nagy. E hegységeknek

Ausztriához tartozó részeiben eddigelé 26 vasúti és mintegy 60 kúti

átjáró fordul el.

c) A Kárpátok.

A Kárpátok éjszakkeleti elhegységét képezik az Alpeseknek, melyek-

tl a Duna elválasztja ugyan, melyekkel azonban földalakulati jellemvoná-

saik félreismerhetetlenül egybetartozóknak tüntetik föl ket. A Közép-Duna

balpartján, Pozsonynál kezddvén, egy nagy, 1.500 kilométert (200 mért-

földet) meghaladó, délnyugot felé nyílt ívben karolják körül Magyarországot
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s az Al-Dunánál Báziásnál végzdnek, hol földtanilag ép oly szembetünleg,

mint az Alpesekkel, a Balkán-félsziget hegységeivel függnek össze.

A Kárpátok a kontinensnek legéjszakabbra nyomuló emelkedései s

mintegy párkányául tnnek föl Európa hegyes-völgyes déli részének. Tlük
éjszak felé egész a Balti- és a Jeges-tengerig nincs már többé hegység, s

Európa éjszaki és éjszakkeleti mély síkja akadálytalanul terül el mindenfelé.

A Kárpátok hegyvidéke 240.OOO négyszög-kilométer (4.360 föld-

rajzi négyszögmértföld) kiterjedés, a monarchia hegyrendszerei között

tehát, miután kivéve némely kisebb részét, egészen Ausztria-Magyarország-

hoz tartozik, a legnagyobb felszínt a Kárpáthegység lepi el. Magasságra

mögöttük áll az Alpeseknek ; csak egyes, szkebb régiói érik el a havasi

hegység magassági határát, de valami sokkal nem haladják meg. Leg-

magasabb pontjuk a 2.659 méternyi gerlachfalvi csúcs, mely olyan magas

sincsen, mint a juli Alpesekben a Mangart. Ezért a Kárpátokban az örök

hó mezi és glecserek nem fordulnak el, habár vagy száz helyen itt is

megtalálni ama pompát és a természetnek ama bájait, melyeknek eljö-

vetele nem mindig függ a hegyek magasságától.

A Kárpátok három nagy szakaszra oszlanak, melyek tagozatukra,

küls alakjukra és bels szerkezetükre nézve élesen különböznek egymástól.

E szakaszok, fekvésük szerint éjszaknyugoii, éjszakkeleti és délkeleti Kár-

pátoknak neveztetnek.

A. Az éjszaknyugoü vagy fels-magyarországi Kárpátok ellentétben az Al-

földdel a magyar Felföldet képezik ; Magyarországnak egész éjszaknyugati

és éjszaki részét beborítják s nyúlványaik Morvaországba, Sziléziába és

nyugoti Galicziába is behatolnak. A Duna az Alpesektl, a Morva, a Becsva

és az Odera a Sudetektl választja ket el, s elnyúlnak éjszakra egész a

Visztuláig és a Dunajeczig; keletre a Poprád által áttört völgyig, továbbá

a Tarcza és Hernád völgyéig, délkeletre a tiszai rónáig. Ez egész kiter-

jedésükben egy hosszan nyúló, túlnyomólag egyenközen tagozott hegy-

vidéket alkotnak, melynek körvonala egy, nagy tengelyében 300, kis

tengelyében 230 kilométer hosszú ellipsist mutat. E hegyes föld általános

lejtése déli irányú. A közetkez hegylánczok különböztetendk meg benne:

az éjszaknyiigoti határláncz; a Kis- és a Nagy-Fátra; az Ostrovszki-

Vepor hegység; az Alacsony-Tátra; a Magas-Tátra; a lcsei hegység és

a Branyiczkó ; a gömör-szepesi érczhegység ; a JJákk, a Mátra hegység

és a Cserhát.
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i . Az éjszaknyugati határhegység a Kárpátok ama széls lánczát

képezi, mely a Dunától a Poprádig és a Dunajeczig nyúlik. Dévénynél

és Pozsonynál várromokban gazdag, szlvenyigétl koszorúzott halmokkal

kezddik, de csakhamar erds hegyekké n s folytonos lánczolattá tömörül,

kúpalakú ormokkal, melyek 513— 815 méter magasságot érnek el.

Az egész hegylánez e legdélibb tagozatai Kis-Kárpátoknak vagy Fejér-

hegységnek neveztetnek, melyekhez a Brad/o-cso-port csatlakozik. A Miava

melletti lejt után következik a tulajdonképi határhegység , melynek

fgerincze csaknem mindenütt a határvonalat jelöli Magyarország és Morva-

ország, Silézia és Galiczia között, s csak kevés szoros által van áttörve,

igy Hrozenkovnál és Vláránál. E hegygerincz a Vág völgye felé egyen-

közúleg futó hegylánczokban ereszkedik alá, nyugat felé jelentékeny oldal-

ágakat bocsátván. E hegyvonal déli részében a 'Jávorina a legmagasabb

pont (967 méter) ; az éjszaki részben a legjelentékenyebb magaslatok a

Vizoka (1.020) és a Javornik (1.013 méter). Még magasabb ormokat

találunk a jablunkai szoros két oldalán emelked homokk-hegyekben,

melyek Beszkidek-nek neveztetnek. E csúcsok 1.1 35— 1-339 méterig terjed

magasságot érnek el, de nem a fgerinczen feküsznek, hanem annak éjszaki

részén a mellékágakon, — így a Liza Gora (1.320 méter). A Jablunka-

szoros, melyet a kassa-oderbergi vasút vág keresztül, 601 méter magas-

ságú. A Kisucza balpartján kezddik az egész hegylánez legmagasabb

csoportja, a Babia Gi/ra, melynek forma 1.720 méter magasságú s

így eléri a kúszó feny tenyészetének magassági vonalát. E csoportra

támaszkodnak azok az oldalágak, melyek éjszakra és keletre egész a Visz-

tuláig és Dunajeczig terjednek. Egy délnyugatra elágazó nyúlvány árvái

Magurának neveztetik.

2. A Kis-Fútra hegyláncza a pupói nyeregnél ama 1.667 niéter

magasságú bérczczel kezddik , melynek neve Kis-Fátra vagy Kriván-

Fátra. E hegylánczot csakhamar áttöri itt a Vágnak fölötte festi szúk

völgye Sztrecsnónál, de e völgy déli részén jelentékeny hegylánczczá

magaslik, mely J'etema Ffo/ának (viharos, szeles erdnek) neveztetik.

E hegyláncznak 1.416 méter magasságú orma, a Mincsov, volt az 1858-ki

földrengésnek a középpontja. A Ve/ka Fukának (nagy rétnek) nevezett csúcs

1.476 méter magasságot ér el. Alacsonyabb a K/a/c, németül Naseiistein,

mely csak 1.335 méter magas. A fláncz nyugati oldalához alacsonyabb

hegylánczok támaszkodnak, melyek a szép Vág-völgyet keletrl szegélyezik

8
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s számos ormukon váromladékokat emelnek. Fölötte figyelemreméltó a

szulyói völgy, párja a Csehországban Adersbach mellett lev képzd-

menynek. A Jasztrabje lejtjén, mely a Vág és Nyitra völgysíkjait köti

össze, kezddik e hegyláncz legdélibb tagozata, tudniillik a Galgczi hegység,

melynek fcsúcsa, az Innovecz 1.051 méter magas. E hegységnek egyik

nyugoti kiszökellését a beczkói váromladék koronázza.

3. A Nagy-Fátra liegyláncza egy fell a Turócz és a Nyitra, más fell

a Rcvucza és Garam folyók völgyei között vonul. Legéjszakibb tagozata a

tulajdonképi Nagy-Fátra, ama széles hátú hegyláncz, mely a Vágvölgy

déli részén Turócz és Liptó megyéket választja el, s déli irányban az 1.572

méter magas Nagy-Krisznáig nyúlik. A vízválasztó fvonal itt inkább

nyugotra fordul s a nyiirai hegységhez csatlakozik, melyben a Ftacsnik-,

Tribecs- és Zobor-csoportokat különböztetjük meg. Legnagyobb magasságot,

1.343 métert ér el a Ftacsnik. Egy kereszt-ág, a Zsgyár-hegység a Nyitra

forrásvidékét választja el a Turócz folyóétól s összeköti a Nagy-Fátra

lánczát a Kis-Fátráéval. Keleten pedig a Nagy -Fátrához csatlakoznak

a körmöczi és újbányái trachyt-hegycsoportok. A körmöcziben legmagasabb

csúcs a JLaurin (956 méter) ; az újbányái csoportbeli Nemeczká Szka/a

(német k) alacsonyabb (899 méter).

4. A Garam-völgy baloldalát oly hegylánczok kisérik, melyek terjedel-

mes tömegekben sorakoznak egymáshoz s a Garam, Ipoly és Rima völgyei

közti egész térséget betöltik. Éjszakon frészükben leginkább nagy mészk-

tömegekbl állanak, melyek kristályos és trachytszer alakzatokkal elegyül-

nek. Éjszakon a mészktömegek Bcszterczebányától Murányig húzódnak;

legmagasabb ormuk a Fabova Hola (1.441 méter) Breznóbánya és Tiszolcz

között. Ettl délnyugotra emelkednek a Vepor és a Polána (1.445 méter)

csoportjai, melyek nagyobbára gránitból és kristályos palából állanak. A
Veporhoz csatlakozik az Osztrovszki hegység, melynek legmélyebb nyerge

a Kriványi szoros (432 méter), melyen keresztül a magyar államvaspálya

az Ipoly völgyébl a Szalatnya völgyébe és Zólyomba jut. Az Osztrovszki

hegység délnyugoti részén a Selmeczi hegység terül el, melyben a trachyt-

szer alakzatok a túlnyomók. Ennek legmagasabb hegye a Szitnya (1.030

méter). Mind e különböz csoportokat és tömegeket az Osztrovszki Vepor

hegység neve alatt foglaljuk össze.

5. A Vág és a Garam folyók fels völgyei között emelkedik egy magas,

összefügg hegyláncz, mely Beszterczebányától éjszakra a sturcezi nyereggel
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kezddik s keleten a Királyhegyben végzdik. E szép hegyláncz Alacsony-

Tátrának vagy Zólyomi havíwnak neveztetik. Legfkép gneiszbl és

gránitból áll. Legmagasabb csúcsai: a Prasiva (1.700 méter), a Gyömbér

(Gyumbjer 2.043) és a Királyhegy (Kralova Hola, 1.942 méter).

6. Az Alacsony-Tátra hegylánczával szemben emelkedik Magyarország

egyik legmagasabb és legpompásabb hegysége, a Magas- Tátra hegyláncza.

Éjszakon és délen széles völgynyilások által elszigetelve, merednek égnek a

Magas Tátra gránitfalai és tornyai, déli oldalukon meredeken, rövid talap-

zatokban a Poprádvölgy halmos rónájába ereszkedve le, míg éjszaki oldaluk

lépcszetes. A Magas-Tátra leirhatatlanúl szakadékos, vad bordákra és

kszirtélekre repedezett hegység. A legmagasabb ormok szakadékaiban

a hó nyáron is olvadatlan marad. A mélyen íekv keresztvölgyekben

sok apró tó vagy tengerszem található, melyek közül a magasabb fekvések

csak ritkán mentesek a jégburoktól. A legmagasabb csúcs a gerlachfalvi

(2.659 méter); a jégvölgyi és lomniczi csilcsok csak néhány méterrel ala-

csonyabbak; a tulajdonképi Magas-Tátra nyugati szárnyát a (2.492 méter

magas) Nagy-Krivány koronázza. A nyugot fell hozzá csatlakozó liptói

havasok és a kelet fell eltte sorakozó bélai hegyek s a szepességi Magura

tetemesen alacsonyabbak. A bélai mészhegységben van a csak nem rég föl-

fedezett s híressé lett csepeg-köves barlang.

7. Poprád városkától délre a Királyhegyhez alacsony hegylánczok

sorakoznak, melyek csak részben vannak erdkkel benve s a Poprád és a

Hernád völgye közti területet borítják. Keletre egész a Tarcza völgyéig

nyúlnak. Mindnyáját a lcsei hegység neve alatt foglaljuk együvé. E
hullámszer vidék legmagasabb teti Lubló és Lcse között emelkednek.

Keleten egy éjszakról dél felé vonuló hegyláncz csatlakozik hozzá, melyet

az Eperjesrl Lcsére vezet út vág keresztül. E hegyláncz a Branyiszkó-

hegység.

8. A gömör-szepesi érezhegység a Fabova- és Vepor-hegység keleti

oldalán emelkedik s kelet felé húzódik Kassáig, hol a Hernád-völgybe

hanyatlik. Ftömegc kristályos kzetekbl áll ; ezekben fordulnak el

Gömör- és Szepesmegye leggazdagabb réz- és vask-telepei. Ez érczekben

gazdag hegylánczhoz úgy éjszakon, mint délen alacsonyabb mészhegyek

csatlakoznak, melyekben több nevezetes barlang van, így Gömörmegyében

a dobsinai jégbarlang a regényes Sztraczena-völgy éjszaki végén, aztán a

Baradlá-mk nevezett nagy csepegköves barlang Aggtelek mellett és a

8*
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Szi/iczei jégbarlang az Abaújvármegyével egyesített Tornamegyében. Az

érczhegység legmagasabb és legnevezetesebb csúcsai: a Trsztyje (1.111

méter) és Vashegy (Zeleznyik, 885 méter) a ratkói csoportban; a Kakashegy

(Kohut 1.393 méter) a rczei csoportban; a Tresznyik (1.240 méter)

a dobsinai csoportban; a Pozsárló (Volovecz, Ökörhegy, 1.270 méter)

a rozsnyói csoportban.

9. A fels magyarországi egész hegyvidék déli szegélyét ama hegy-

lánczok képezik, melyek Miskolcz tájékán a Sajó völgyétl kezdve,

délnyugati irányban sorakoznak egymáshoz s Bükk-, Mátra- és Cscrhát-

hegységnek neveztetnek. A Bükk- és a Mátra-hegység meglehets mere-

deken hanyatlik alá a rónára; az alacsonyabb Cserhát-hegység azonban

szerte ágazik minden irányban, s legdélibb nyúlványai egészen az osztrák-

magyar vaspálya budapest-czeglédi szakaszáig terjednek. A Bükk-hegység

legmagasabb csúcsai a Bálványk és Odvaskö (947 méter); a Mátra-hegy-

ségben legmagasabb a Kékes (969 méter) és a Sask'ó Gyöngyös felett

;

a Cserhát legmagasabb pontja a JVaszál (650 méter) Vácz mellett. A Cser-

háthoz tartoznak még a nógrádmegyei bazalthegyek is, melyek 624—726

méternyi magasságot érnek el, továbbá az Ipolyság és Nagy-Maros közötti

trachytos csoport, melynek legmagasabb csúcsa 864 méter.

B. Sokkal egyszerbben van tagozva a Kárpátok éjszakkeleti szakasza;

ez tulajdonkép nem is egyéb összeköt kapocsnál a két f hegyvidék,

tudniillik az éjszaknyugati és a délkeleti között. Itt csak három hegyíáncz

különböztetend meg : az éjszakkeleti határ-hegyláncz meg a tracJiyt-

hegységek két láncza.

1 . Az éjszakkeleti határ-hegyláncz meglehetsen egyhangú homokk-

hegység hosszan elnyúló háttal s gömbölyded tetkkel ; kezddik a Poprád

és Dunajecz áttörési völgyeinél, s onnan, hosszas ívet képezve, délkeleti

irányban vonul egész a Borsa-Visó, az Aranyos-Besztercze és a Nagy-Szamos

forrásvidékéig. E hegyíáncz fgerincze többnyire összeesik a Magyarország

és Galiczia közti határ vonalával. A hegygerincz és a rajta lev emelkedések

magassága a délkeleti irány felé vonultában folyton növekszik s legnagyobb

Márainaros megye határán. Éjszaki oldalágai sokkal hosszabbak, mint a

déliek, s Galicziában egész a Viszlok, Szán és Dnjeszter folyók völgyéig

nyúlnak. E hegyíáncz hátát már is két vasút vágja át : az Eperjestl

Tarnovig meg a Legénye-Mihályitól Przemyslig vezet, s most építik a

Munkácstól Vereczkén át Sztry felé vezet harmadik vasútat. E hegyíáncz
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Sáros megyében 600—700 méter magas dombokkal kezddik, de mái-

Zemplén és Ung megyében 900— 1.300 méter magas hegyek vannak,

míg végre Máramaros megyében a legmagasabb csúcsok elérik az 1.900,

st a 2.026 méter magasságot is.

2. Az eperjes-tokaji hegyláncz Eperjes környékén kezddik elszigetelt

trachyt-kúpokkal, melyek azonban Hanusfalva mellett egységes lánczolattá

egyesülnek, mely aztán a Tarcza- és Hernádvölgy keleti szegélyein dél felé

vonul s aztán a Bodrognak a Tiszába folyásánál a messze ellátszó, magában

álló tokaji kúpalakú hegygyei végzdik. Az egész hegycsoport trachytos

kzetekbl áll, s legtöbb csúcsa kúpszer. Éjszaki részében találhatók a

hires opálbányák, s déli alacsonyabb hegyein terem Magyarország leghíre-

sebb bora. A szlvel beültetett vidék Hegyaljának neveztetik. Az egész

hegyláncz legmagasabb orma az 1.082 méternyi Simonka ; a tokaji hegy

508 méter magasságú.

3. A vihorlát-gutini hegyláncz szintén trachytszer kzetekbl alakult,

a határláncz homokk-hegysége eltt nyúlik el s azzal egyenközleg

vonul éjszaknyugotról délkelet felé. Összefüggése több helyütt meg van

szakítva, mert valamennyi víz, mely a határhegylánczban fakad, ezen

keresztül mosott magának medret. Els tagozata a patkóalakú Vihorlát-

hegység, melynek legmagasabb csúcsa 969 méter. Ettl délkeletre emelkedik

a pojána-szinyáki hegység az Ung és a Latorcza völgyei között, 961—975
méter magas ormokkal. Munkácstól éjszak-keletre magaslik a Borló-Gyil

hegység egész 1076 méterig. Ennek déli részén fekszik az egészen elszigetelt

beregszászi kis hegy^ melyre még több kis csoport következik. Ezeken

keresztül tört magának utat a Tisza. A Tisza bal partján emelkedik az

egész lánczolat legmagasabb szakasza, az Avas- vagy Gutin-hegység. Ennek

legmagasabb csúcsa 1.398 méter s már az erdélyi határszélen emelkedik,

Nagy-Bányától keletre.

C. A Kárpátok déli szakasza hegyes-völgyes fennsík, mely négyszögalakban,

mint egy óriási természetes erd nyomul be a keleteurópai nagy alföldbe.

Az éjszak-keleti határ hegyláncza a Tisza mellékfolyói : a Visó, a Nagy-

Szamos és az Aranyos-Besztercze forrásainál két ágra szakad, melyek közül

a rövidebb nyugotra húzódik, a másik hosszabb ellenben megtartja eredeti

délkeleti irányát, Erdély délkeleti sarkán azonban hirtelen fordulattal szintén

nyugoti irányt vesz s végi délkeleti irányban , Orsovánál egészen a Dunáig

terjed. így támad a küls nagy hegykfal, mely Erdélyt Bukovinától
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és Romániától elválasztja s szorosan Magyarországhoz kapcsolja. Erdély

bels, nyugoti határsáncza több helyen hasadékokkal van keresztül törve.

E völgyhasadásokon és öbölszerü nyilasokon keresztül futnak le az erdélyi

vizek a magyar Alföldre. A Kárpátok délkeleti szakasza ennélfogva négy

hegységre, mint a föhegyláncz tagozataira és több mellékágakra oszlik.

1

.

Az éjszaki párkányhegység a Visó és a Szamos völgyei között emel-

kedik s három tagból áll, tudniillik a rodnai havasokból, a Czibles-hegységbl

és a Lápos-hegységbl. A vadul megszakgatott rodnai havasok nagyobbára

kristályos kzetekbl állanak ; legmagasabb csúcsaik : az Un'ók'ö (románul

Ineu, németül Kuhhorn, 2.280 méter magas) és a Pietrosz (2.305 méter).

A Czibles-hegység leginkább trachytból áll, s legnagyobb hegye csak

1.842 méter magas. Még alacsonyabb a Lápos-hegység, mely két ágra

szakadva, a hasonnev folyó medenczéjét öleli körül; az éjszaki ág Kapnik-

bánya mellett a Gutin-hegységhez csatlakozik.

2. A keletipárkányhegység roppant erdségekkel borított, egyenközleg

futó több hegylánczból áll s legmagasabb éjszakon és délen. Elválasztja

egymástól a Szereth, a Maros és az Olt folyók vidékét. A keleti határ-

hegyláncz fszakaszai a gyergyói, a csíki és a Bereczk-hegység. Az els

szakaszban a Kelemen-havasnak nevezett trachyt csoportban vannak a leg-

magasabb csúcsok, u. m. a Cserbak és Pietroszul', melyek 2.02 2 és 2.102

méter magasak. A Csíki hegység legmagasabb csúcsai, a Nagy-Hagymás és

a Tark, 1.697 és 1.793 méterig emelkednek. A hegyláncz déli szakaszában

legmagasabbak : a Nagy-Sándor (1.640 méter), a Nemere (1.649 méter),

a Lakócza ( 1 .778 méter) és a Csilyános (1.605 méter) nev csúcsok.

A hegyláncz vízválasztó fgerincze Erdély határán belül fekszik ; f átjárói

a borgói, tölgyesi, gyimesi és az ojtozi szoros.

3 . A keleti trachyt-hegyláncz vagy a Hargita-hegység a keleti határ-

hegyláncz eltt fekszik Erdély belseje felé, mint valami hatalmas sánczolat,

bástyákként reá rakott kúpokkal. Ez a nyugoti szegélye ama nevezetes

magas medenczének, melyben a Maros és az Olt gyjtik vizeiket. E két

folyó forrásai egészen közel feküsznek egymáshoz, csakhogy a Maros éjszak,

ellenben az Olt dél felé folyik. Mind a kett áttöri az útjába es trachyt-

sánezot, hogy elérje Erdély bels medenczéjét. A Maros áttörési völgye

választja el a Hargita-láncz éjszaki szakaszát a Kelemenhavastól. Ez itt a

hatalmas Görgényi hegység melynek legmagasabb orma az 1-777 méterre

emelked Mezöhavas. Délkeletre csatlakozik hozzá a tulajdonképi Hargita-
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hegység, melyben legmélyebb a 975 méternyi Tolvajos-szoros. A Hargita

hegytömegében a Galusa-csúcsnak 1.798 méternyi magassága van.

A Tolvajos- szorostól délre a hegyláncz alacsonyabbá válik; a Kakuk-hegy

1.540 méter magas. Az Olt völgye aztán két szárnyra osztja a trachyt-

hegységet. A keleti szárny éjszaki részében legmagasabb csúcsok a Csomag

(1.300 méter), mely a hires Szent-Anna tava fölött emelkedik, és a Büdös

(1.180 méter), halálos gzöket lehel barlangjával. A Hargita-hegység a

Székelyföld középpontja.

4. A deli párkány-hegység az egész Kárpátrendszernek egyik leghosz-

szabb és legmagasabb lánczolata. Vadul szakgatott gerinczekkel s meredek

csúcsokkal kezddik , melyeken a bodzái (románul Buzeo-) szoros útja

kanyarog keresztül. E csoport legfigyelemre méltóbb csúcsai : a Csukás

(1.944 méter), a Tézla (1.584 méter) és a Dongó-kö. E részen van a nehéz

járatú ó-sánczi szoros. A Brassóból Romániába közleked vasút a tömösi

szoroson vezet keresztül s a predeáli 1016 méter magas nyergen át visz le a

Pravoda-völgybe. E szoros nyugati részében tornyosodnak a brassói hegység

bérczei, melyekhez a Keresztényhavas (Schulergebirge), a Bucsecs és a

Királykö (Piatra Krajului, Königstein) tartoznak. A Keresztényhavas leg-

magasabb csúcsa 1.809 méternyire emelkedik s közvetlenül Brassó mellett

végzdik a háztet-alakú Kápolna- hegygyei (965 méter). A két csúcsú

Bucsecs a határszélen áll s 2.515 méter magas. A Keresztényhavas és a

Bucsecs nyugoti oldalába a törcsvári szoros mélyed; ettl nyugatra emel-

kednek a 2.226 méter magas Királykö borzalmas mészk-falai. A Király-

ktl éjszakra áll a felséges alakú, erdvel borított Nagy -Fekete -hegy

(Zeidener Berg), mely 1.324 méter magas és messze veti árnyékát a

Barczaság gyönyör rónájára. Ehhez csatlakozik az az éjszak felé kirúgó

oldalág, melyet az Olt vízének meg kell kerülnie, hogy a fogarasi meden-

czébe juthasson. Ez az oldalág Apácza községétl Apáczai erdnek neveztetik.

A Királyk-hegycsoporttól nyugotra következik a déli szegélyhegység

legmagasabb szakasza : a fogarasi havasok lánczolata. Ezek fgerinczén

egyetlenegy járható átkel sincsen s csúcsai 2.200— 2.520 méterig emel-

kednek. Az egész hegyláncz legkimagaslóbb csúcsa a 2.522 méternyi IVegoj]

mely egyszersmind Erdélynek is legmagasabb hegye. A fogarasi havasok

nyugot felé egész az Olt nevezetes áttörési völgyéig nyúlnak, mely völgy

vöröstoronyi szorosnak neveztetik. E szorosnak a nyugoti oldalán a hegy-

láncz sokkal szélesebbé válik s számos magas mellékágat bocsát ki magából
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úgy éjszakra, Erdély belsejébe, mint délre, Oláhországba. Egész szövevénye

ez itt a hosszan elnyúló hegyhátaknak, magas gcrinczeknek és meredek

csúcsoknak, melyeket nagy erdségek és havasi legelk borítnak. E hegyi

vadon közepén rejtznek a Zsil- és Sebes-folyók szép medenczéi. Megkülön-

böztetendk itt a következ fcsoportok : a Gzibin-hegység, a Pareng-hegység,

a Vulkán-hegység, a Retyezát és a hunyadi havasok. A Czibin-hegységben

legmagasabb csúcs a Csindrel (2.248 méter), a Pareng-hegységben a Szklevoj

(2.424 méter) és a Kirsa (2.4 14 méter). Az alacsonyabb Vulkán-hegység a

Zsil-medencze déli oldalán emelkedik, mely medenczében Erdély leggaz-

dagabb kszéntelepei találhatók. Ugyané medencze éjszaki oldalán mered

égnek a zergében gazdag Retyezát-hegység, melynek legmagasabb csúcsa

2472 méter. E hegység éjszaki tövében teri el a gyönyör hátszegi

völgy, a Hátszeg vidéke, melyben egykor a rómaiak pompás díszépítményei

állottak.

5. A bánáti hegység. A Zsil és a Duna felé siet Cserna forrásai vidékén

a hegylánczok még inkább dél felé kanyarodnak. Fgerinczük az ország

határával együvé esik s az Allion-nal Orsova mellett végzdik a Dunánál.

A mélyen bevágódó Csernavölgyben van Mehádia hires hforrás-csoportja,

a Herkules -fürd . A Csernavölgyet körülfogó hegylánczokhoz mások

csatlakoznak, melyek az egész Krassó-Szörénymegyét elborítják s a Duna

hires szorosának éjszaki falát képezik. Egy völgymélyedés, az ú. 11. teregovai

kapu, köti össze a dél felé nyiló Biela-völgyet az éjszakra húzódó Temes-

völgygyel; ezen a völgymélyedésen fut végig a temesvár-orsovai vasút.

A keleti irányú Bisztra-völgybl a rómaiak ideje óta hires Vaskapu-szoroson

át visz az út be Erdélybe, a Sebes völgyébe. E bánáti hegységben gazdag

érez- és kszéntelepek találhatók. Nyugoti nyúlványai elhatolnak egész

Fehértemplomig, Verseczig és Buziásig. Éjszakra vonul a Pojana-Ruszka-

hegység a Maros áttörési völgyéig. E havasokban a legmagasabb csúcsok :

a Gugu (2.339 méter), a Godjan (2.244 méter), a Szárko (2.212 méter),

a Vurvu-Pietri (1.813 méter), a Szemenik (1.548 méter), a Pojana-Ruszka

(1.360 méter).

6. A Bánság havasai képezik Erdély nyugoti hegységének legdélibb

szakaszát ; ugyanannak középszakasza a Marosvölgy éjszaki oldalán fekszik s

éjszakra egész a Sebes-Körös és a Kis-Szamosba szakadó Kapus patak

völgyéig nyúlik. E szakasz hatalmas hegytömegekbl áll, melyek messze

elágaznak nyugot és kelet felé. A vízválasztó fögerincz meglehetsen összeesik
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Magyarország és Erdély egykori határvonalával s a barlangokban gazdag

Bihar -hegységei meg a Vlegyásza hegytömeget alkotja. Ennek nyugoti

oldalára támaszkodnak az Alföldre benyúló Drocsa-Hegyes és Moma-Kodru

lánczok, melyek a Fejér- és Fekete-Körös völgyeit fogják közre. A Bihar-

hegység keleti részén pedig az Ompoly és Aranyos mellett az aranyban

gazdag erdélyi érczhegység emelkedik, mely leginkább trachyt hegykúpokból

áll. Az Aranyostól éjszakra még magasabb hegytömegek sorakoznak, melyek

kristályos kzetekbl és mészkbl állanak ; ezek a gyalui havasok, melyekben

a Kis-Szamos forráspatakjai erednek. E nagy hegyvidéknek legmagasabb

csúcsai: a Kukurbeta (1.8 14 méter), a Bihar (1.657 méter) s a Vlegyásza

(1.853 méter); továbbá az erdélyi érczhegységben a Dimbo (1.368 méter),

a Vulkój (1.302 méter) és a Giamina (1.365 méter); végre a gyalui hava-

sokban a Muntyele-Máre ( 1.8 18 méter) és a Balamiriasza (1.657 méter).

7 . A nyugoti párkány-hegység éjszaki szakasza alacsony hegylánczokból

áll, melyek a Sebes-Körös és a Szamos között vonulnak el. Ennek fcso-

portjai : a Meszes-, a Réz- és a Bükk-hegység. A Nagy-Váradtól Kolozsvár

felé vezet vasút a kanyargó Körös-völgyben megy folytonos emelkedéssel,

a kocsi-út ellenben elkerüli a félelmetes völgyszorost s attól éjszakra a híres

Királyhágón, a Rézhegység egyik erds nyúlványán vezet át. E hegy

absolut magassága 590 méter, viszonylagos magassága pedig alig haladja

meg a 200 métert.

8. Az elsorolt szegélyhegységektl körülfogott erdélyi medencze

egyátalán nem valami sík róna, hanem változatosságban gazdag, hegyes,

halmos vidék. Hegy- és domblánczai kelet-nyugoti irányban vonulnak s ott,

a hol a szegélyhegységhez támaszkodnak, általában véve magasabbak, mint

közepükön. Ezek fogják közre az Erdély területét átszeldel völgyeket.

D. Atjárókj völgyek, A mi a hegyszorosokat illeti, az éjszak-nyugoti

Kárpátokban 4-en vasút, 15-ön pedig országút vezet át, az éjszak-keleti

Kárpátokban vasút van 3-ban, országút 8-ban, végre az erdélyi és bánáti

Kárpátokban vasút vonul át 6-on, országút 20-on. E számba a Szamos,

Olt, Maros és Al-Duna völgyszorosai is bele vannak foglalva.

A Kárpátok völgyei a Duna, a Visztula és a Dnjcszter folyamok

vidékeihez tartoznak. A legnevezetesebb völgyrendszerek a következk

:

a) a Duna folyamvidékén : a Vág, a Nyitra, a Garam, az Ipoly, a

Zagyva, a Hernád, a Bodrog, a fels Tisza, a Körös, a Maros, a Temes,

a Zsil, az Olt, a Szereth és a Pruth völgyrendszere;
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b) a Visztula fólyamvidékén : a fels Visztula, a Sola, a Skawa, a

Rába, a Dunajecz, a Viszlyoka és a Szán völgyrendszere

;

c) a Dnyeszter folyamvidékén. : maga a Dnjeszter, a Stryj és a Lom-

nicza völgyrendszere.

d) Európa nagy hegy- átfogója.

így nevezi Ritter Károly azt a hosszú, csaknem egyenes hegyvonalat,

mely az erdélyi havasok szögletében Brassónál kezddve, az erds Kárpá-

tokon, a Szudeteken, az Erczhegységen, a thüringiai és teutoburgi erdn

keresztül egész Münsterig nyúlik, tehát útjában valamennyi délkört és

egyenközút ferdén szeg keresztül, Közép-Európában a déli hegyes felföldet

az éjszaki alföldtl választja el s világrészünk történetére igen fontos hatással

volt. Mert ez az átfogó, melynek keleti vége a Fekete-tengertl csak

234 kilométernyire (3l -

5 földrajzi mérföldre), közepe a Keleti tengertl

290 kilométerre (39 földrajzi mérföldre) esik s mely a népvándorlások

idejében a Keletrl beözönl népek áradatát, mint valami gáttöltés, oldal-

vást terelte, Közép- és Nyugati Európa belseje felé két nagy bejárót léte-

sített, melyeket e népségek annyival inkább kénytelenek voltak használni,

mivel utak nem voltak s k a hegységet nem ismerték. Az éjszaki bejárót

a történelem eltti idkben talán a kelták és germánok, késbb pedig a

szlávok használhatták nyugat felé vett vándorlásaikban; míg a déli kapun

keresztül a szkolotok és jazygok, majd a góthok, rugiak és alánok, a

hunok, bolgárok, avarok és pecsenyégek törtek be Közép- és Dél-keleti

Európába, hogy itt maguknak új lakóhelyeket keressenek. Az idk folyama

a népvándorlások által közvetlenül teremtett állapotokat újra megváltoz-

tatta ugyan, de tagadhatatlan, hogy ama hegy-átfogónak úgy az események

menetére, mint szintén az európai népek késbbi megoszlására és elhelyez-

kedésére jelentékeny hatása volt.

e) A Balkán-rendszer hegységei.

A Balkán-rendszernek Ausztriához és Magyarországhoz tartozó hegy-

ségei Horvátországnak a Kulpa vizétl délre fekv nyugati részét, továbbá

Dalmácziát s a megszállott vidék mindkét tartományát borítják s Fiume

mellett függnek össze az Alpesek vidékével. E nagy kiterjedés területnek

az Adriai tenger felé es nagyobb fele a krajnai Karszt folytatásának tekint-

het, mely ugyanolyan földtani és domborúlati alkotásban, ugyanazzal a
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kopár és terméketlen kietlenséggel s ugyanazokkal az el-eltn s meg-

meg fölszínre kerül folyókkal egész Görögországig vonul. E hegységben

a következ részeket különböztetjük meg:

1. A horvát Karszt-fennföld, egy óoo méter magas, hegyekkel

srn megrakott fenn-térség, mely egész a Zermanjáig nyúlik a követ-

kez hegységekkel: a Vellebit^ a nyugati szegély-hegység, mely Zenggnél

kezddik s ívalakban húzódik Kninig, hol a dinari Alpesekhez csatlakozik

;

e hegységgel a fenn-térség meredeken hanyatlik alá az Adriai tenger

partjaira. Legmagasabb csúcsa az 1.754 méternyi Szveto Brdo. A Nagy-

és a Kis-Kapcla a Pljesevicza-hegyseggelj az a bérczlánczolat, mely elbbi

neve alatt a Kulpánál kezddik s a Dinara-hegynél végzdik a boszniai

határon. Leo-mao-asabb csúcsa a Klek 0°ulin mellett.00 O

2. Dinari Alpesnek neveztetik az elbbeni hegyláncznak az 1.811

méter magas Dinara hegynél kezdd délkeleti folytatása, mely Sinj

irányában Prolog-Plán ina nevet vesz föl, Imoszkinál Boszniába vonul át

s mint Trtna-Planina Mostar mellett a Narentáig ér.

3. A dalmát-parti hegyláncz Sebenicónál kezddik, a tengerpart

hosszában vonul délkeletre különböz nevek alatt; a Cetina és Narenta

által keresztül töretve, az 1.896 méter magas Orjen mellett a Czernagora

bérezés területére lép át, mely Risanótól kezdve magas és meredek szikla-

falakban hanyatlik Cattaro és Budua felé.

4. Bosznia és Hcrczcgovina fennföldjc nagy számából áll az éjszak-

nyugatról délkelet felé, tehát egymással is, a tengerparttal is egyenközen

vonuló hegylánczoknak, melyek nyugaton magasabbak, mint keleten s

lépcszetesen szállnak alá a Boszna és Drina felé. E hegylánczok Hercze-

govinában és Bosznia egy részében sokszor fennsíkszerleg ellapúinak s

karszt-jelleget véve föl, köri zárják ama völgyeket — dolinákat, —
melyek itt kissé nagyobb terjedelmek levén, polyek-nak, (síkságoknak)

neveztetnek s amaz el-eltn folyók által vannak keresztül szegve, melyek

a karszt-talajnak oly feltn sajátszerségei. Legmagasabb hegyük a 2.086

méternyi Treskovica Planina.

II. Az alföldek.

Ausztria és Magyarország alföldjei a következk : a) a Duna mentén

a lii/lni lapály^ a bécsi medencze^ a magyar kis és nagy Alföld; b) a

Visztula és Dnjeszter melléki síkságok.
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i . A tullni lapály Alsó-Ausztriában ama kicsi, termékeny áradványi

róna, mely Kremstl a Dunának Klosterneubnrgnál, a Leopold- és Bisam-

hegy melletti áttöréséig terjed a Duna mindkét partján s melynek kiter-

jedése mintegy 550 négyszög kilométer (10 földrajzi négyszög mérföld).

2. A bécsi medencze (Wiener Becken) a Duna említett áttörésétl

keletre kezddik s a Dunának Dévény melletti másik áttöréséig tart,

azonban Dürnkruttól fölfelé haránt irányban terjed a Morva mentén Neun-

kirchenig s keskeny szalagjaival a folyók völgyeibe is benyomul föl egészen

Magyar- Hradisig és Brünnig; ez utóbbi tájon emelkedik ki a síkságból két

alacsony halomlánczolat : a Steinitzerwald, meg a MarsJiegy Gaya mellett

Morvaországban.

A bécsi medencze éjszaki frésze Morvameznek (Marchfcid) neveztetik

s a déli frésztl a Wiener- és a mintegy 250 méter magas Laaerberg által

van elválasztva. Ez utóbbi résznek Bécs-Ujhely és Neunkirchen közt fekv

kevéssé termékeny darabja Steinfeldnek neveztetik. A bécsi medencze terü-

lete mintegy 2. 200 négyszög kilométer vagy 40 földrajzi négyszög mérföld.

3. A magyar kis Alföld vagy fels-magyarországi síkság a Duna

mellékén Pozsonytól Esztergomig terjed, délnyugoti része a Fert tavát veszi

körül, éjszaki része pedig a nagyszombati és nyitrai hegyeket érinti. Kiterje-

dése mintegy 8.800 négyszög kilométer vagy 160 földrajzi négyszög mérföld.

A 65. lapon látható képünk, egy tájrészlet a Duna mellékérl, Komárom

vára melll, e kis, vagy fels-magyarországi Alföldbe enged bepillantanunk.

4. A nagy magyar Alföld az a nagy kiterjedés síkság, mely nyugoton

az Alpesek nyúlványai és hegyfokai, éjszakon és keleten a Kárpátok s délen

a szerbiai hegység között teri el; a Duna és a Tisza folyók hasítják végig

s mintegy 201.000 négyszög kilométert, vagyis több mint 1.840 földrajzi

négyszög mérföldet foglal el. A nagy Alföldnek a fmedenczéjén kivl

azonban oldalágai is vannak, melyek a tágasabb völgy folyók mentén

messze fölnyúlnak egész Kassa, Eperjes, Ungvár és Munkács, Huszt és

Nagyvárad környékéig, továbbá a Száva mentén Sziszekig, meg a Dráva

partjain egészen az úgynevezett Muraközig. Egyébiránt az Alföld nem is a

szó szoros értelmében veend sikság, mert a Balaton tava és a Duna közötti

részét alacsony, könnyed dombhullámok borítják; a kecskeméti pusztaságon,

a kunsági foldhatón, meg a debreczeni pusztaságon a futóhomokból álló

talaj hullámosan redzött, de jobbadán növénytenyészettel van borítva s

mívelés alá véve. A Tisza torkolata közelében a 40 méter magas és csak



70

mintegy 30 kilométer hosszú titeli fennsík emelkedik ki a síkságból,

Pancsova és Fehértemplom között pedig mintegy 200 méternyi tengerszín

fölötti magassággal a Fejérhegy (Bjelo Brdo) teri, mely nem is annyira hegy,

mint inkább egy 440 négyszög kilométernyi terjedelm futóhomokos földhát.

5., 6. A Visztula /s Dnjeszier melletti síkság. E két síkság a szar-

mata alföldséghez tartozik s együttvéve mintegy 55.000 négyszög kilométert

(1.000 földrajzi négyszög mérföldet) foglal el. A Visztula síkságának Ausz-

triához tartozó része nagyobbára e folyó jobbpartjain fekszik, Krakónál

valamivel följebb kezddik, átlagos szélessége 2 2 kilométer, de a Dunajecz

völgyében egészen Tarnovig, a Szán völgyében pedig egészen Jaroszlavig

fölnyúlik. A Dnjeszter melletti síkság átlag 1 5 kilométer szélesség völgy-

terlet, mely lassankint szkülve Podóliából Galicziába nyúlik, Sztaniszlau

mellett igen elmocsárosodik s többnyire a nagyobb mellékfolyók völgyeibe

is többé-kevésbbé mélyen benyomul.

Az Erds-Kárpátoktól éjszakkeletre a Szán és a Dnjeszter között egy

alacsony, széles és lapos hegyhát vonul, mely az európai fvízválasztót

képezi, a Visztula és Dnjeszter vízterleteit különíti el s éjszaki Galicziában

az urai-kárpáti foldhattál olvad össze. Ez utóbbi alatt egy hasonlókép

fennsíkszer, csakhogy még sokkal szélesebb hegyhátat értünk, mely éjszak-

nyugotra vonulva Oroszország fell indul ki, s melynek tömegét Sando-

miernél a Visztula áttöri ; e folyón túl elbb mint Lengyel-Hegyhát (Syssa

gora), majd különböz más nevek alatt Németországon keresztül egész

a Weser-ig vonul. Galicziában a nevezett földhátak csak kevés pontjukon

emelkednek magasabbra az Alföldnek rendes magassági színvonalánál.

Vízrajzi áttekintés.

I. A tenger.

Mint már a bevezetésben érintettük, Ausztriának és Magyarországnak

csak az Adriai tengerben van része, melynek hullámai 2.234 kilométer

(301 földrajzi mérföld) hosszúságban mossák partjait. Két nagyobb és több

kisebb tengeröböl nyomul be szárazföldjébe. A nagyobbak a Trieszt és

Jüiune melletti öblök, mely utóbbi Quarnerónak is neveztetik. A kisebbekhez

tartoznak : a Salonai Öböl, a Narenta-csatorna és a fjord-szerüleg alakúit,

vadregényes Bocche di Cattaro (Cattarói öböl).
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A szárazföld és az eltte sorakozó (isztriai, horvát és dalmát) szigetek

között, valamint magok az utóbbiak között is számos keskeny átjáró vagy

tengerszoros van, melyek között a következk a legjelentékenyebbek : a

Canal dclla Morlacca vagy a Moriák-csatorna a száraz föld és Veglia,

Arbe meg Pago szigetei között ; a Canal dcl Quarnerolo ugyané szigetek

és Cherso meg Lussin szigetek között; a zárai, brazzai, lesinai, c/írzolai,

lágostai és mclcdai csatorna. Alább délkelet felé, a sziklatömegekkel kör-

nyezett s az Adria által mosott Ragusa alatt a tengerpart mentében nincsenek

már sem nagyobb szigetek, sem csatornák. A Ragusa és Gravosa közti

táj rendkívül elragadó.

Ennyi csatorna s még több sziget ily szk helyen, a tengerpart

szakadozott, szirtes és zátonyos természete, meg a viharos bóra-szél annyi

veszélynek és akadálynak teszi ki a hajózást, hogy ezek befolyása alatt oly

fajtája neveldik itten a tengerésznépnek, melynél jobb és kitnbb a föld-

kerekség egy országában sem található.

II. A folyók.

Az európai fvízválasztó, vagyis világrészünk éjszaki és déli tengerei

között húzódó vízválasztók vonala akként metszi át a monarchiát, hogy

ennek mintegy negyedrésze az Éjszaki és Keleti tenger, három negyedrésze

pedig a Fekete és az Adriai tenger vidékére jut. Az éjszaki tengerekhez

tartozó vidéken minden itt fakadó víz a Rajna és az Élbe által az Éjszaki,

az Odera és a Visztula által a Keleti tengerbe, a déli tengerekhez tartozó

vidéken pedig a Dnjeszter és a Duna által a Fekete, az Ecs, a Pó s némely

parti folyó által az Adriai tengerbe vezettetik. Az Elba, az Odera, a Visztula,

a Dnjeszter és az Ecs a monarchia határain belül fakadnak, de torkolatuk

annak határain kivl esik ; a Dunának ellenben a külföldön van a forrása,

meg a torkolata is ; a Rajna csupán Vorarlberg nyugati határát érinti, a Pó

pedig folyamvidékének csak egy kis részével esik Tirol határán belül.

Az osztrák-magyar folyamrendszerek leírását, a Duna kedvéért, a

Fekete tenger vidékével kezdjük meg.

A. A Fekete tenger vidéke.

a) A Dana. A Duna, mely a Volga után világrészünkön a leg-

nagyobb folyam, Közép-Európának ffolyama. Folyamvidéke 805.572

négyszög kilométert vag) 14.630 földrajzi négyszög mérföldet foglal el,
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s kanyarulatai szerint mért hosszanti kifejldése 2.990 kilométer vagy 403

földrajzi mérföld. Esjárta havas és gleeseres vidékekrl eredvén, víztömege

alig kevesebb, mint a Volgáé.

Közép-Európában a Duna az egyetlen folyam, melynek nyugotról

keletre irányuló folyása van; minek következtében mellékfolyói többnyire

déli irányba futnak. A Duna tehát Ausztria-Magyarország és Németország

meg a Kelet közti közlekedés f víziútja, s e tekintetben jelentségre

fölötte áll a Volgának, mely Oroszország forgalmát a kereskedelmi tekin-

tetben csak kevéssé jövedelmes Kaspi medencze felé közvetíti. A Duna ezen

fölül keresztül folyik a nevérl nevezett szoroson, vagyis a népvándorlások

és hadak ama nagy útján, mely a magyar Alföldrl Európa közepébe és

nyugati részébe visz, s melynek történeti jelentsége fönnebb röviden mái-

érintve volt. Folyamrendszerének nagyszer fejlettsége e hatalmas víz-ér

kereskedelmi fontosságát minden irányban még- inkább növeli. Ulmnál,

a hol hajózhatósága kezddik, nem egészen 1 2 mérföldnyire van a Neckartól

s ugyanonnan az Altmühl, a Rexat és a Majna folyók fölhasználásával

csatorna által összeköttetésbe volna hozható a Rajnával is. A Morva folyó

által az Odera, a Tisza által pedig a Visztula, meg a Dnjeszter folyam-

rendszeréhez jut közel. A Maros és a Szamos által messze behat az erdélyi

felföldbe, a Pruth által Moldvába, a Morava által Macedónia közelébe, míg

a Száva által egész Sziszekig (Fiúmétól 13 mérföldnyire), a Dráva és Mura

által egész Karinthiába és Fels-Stiriába, végre az Inn által egész Grau-

bündtenig elér.

A Duna a monarchia területét Passaunál éri el elbb a jobb, majd a

bal partjával is, és 1.4 10 kilométernyi vagy 190 földrajzi mérföldnyi pálya-

futás után Orsovánál hagyja el. Württembergben Tuttlingennél áthaladván

a sváb Jura mésztömegein át tört els szorosán, s aztán keresztül szelvén

Dél-Németország fennsíkját, Passau és Lincz között második, Grein és

Krems között harmadik, Klosterneuburgnál (a Lipót- és Bisam-hegy között)

negyedik szorúlatába lép. Második és harmadik szorúlata között keresztül-

folyik a Lincz melletti rónán; harmadik szorúlatán belül Grein mellett

örvényessé és zuhatagossá válik, mint valami sebes hegyi folyó, s aztán

Krems és Klosterneuburg között a tullni lapályt szeli át. A bécsi meden-

czében medre sok ágra oszlik s jobb partja magasabb a balnál. Az ötödik

szorulat, Hainburg és Dévény között, csak kevéssé szorítja össze a folyam

vizét, de annál inkább összeszorítja a hatodik, az Esztergom és Vácz közötti,
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a hol a völgy csak kevéssel szélesebb, mint a folyam maga. Pozsony és

Esztergom között tudvalevleg a kis magyar Alföld teri s itt a Duna ágai

a Csallóköz nagy szigetét ölelik köri. Váczig való folyásában egészben

véve nyugat-kelet közti irányban halad, ott azonban hirtelen fordulattal

délnek kanyarodik, s ezzel megkezdvén középfolyását, kilép a nagy magyar

Alföldre. Mindjárt Váczon alul alkotja a Szent-Endrei, Budapesten alul

a Csepel-, és Mohácsnál a Nagy-Margit- vagy Mohácsi szigetet. E szaka-

szában is magasabb a jobb, mint a bal partja, mely utóbbi nagy területen

el Van posványosodva. Eszéktl kezdve lefelé a folyam iránya Orsováig

többször változik. Vukovártól Zalánkeménig elbb a Fruska Gora, Belgrádtól

kezdve a szerbiai hegyek is egész a jobb partjáig nyomulnak, s végre

Báziásnál kezdetét veszi a hetedik és utolsó szorulat, mely Kladkováig,

150 kilométernyire, vagy több mint 20 földrajzi mérföldnyire terjed s

számtalan örvényt, zátonyt és zúgót képez. Meredek hegyek, sokszor

függlegesen emelked sziklafalak között hömpölyög itt-ott csak 150, st

113 méternyire összeszorított medrében a folyam vize a hosszú, kietlen,

zord szakadékon keresztül. E rohanó zúgok legnevezetesebbjei : a Sztenka^

Mala Kozla^ Izlas, Tachtaiia
:
Greóen, Kazán és a Vaskapu, melynek képét

föntebb bemutatjuk. Ezek azok a sziklazátonyos folyamszakaszok, melyek

az alsó Duna, mint vízi út értékét nem kevéssé csökkentik. A Duna folyó

jobb partjával már Belgrádnál elhagyja a monarchia területét, Orsovánál

elhagyja a bal partjával is.

A Duna szélessége a monarchia területén : Lincznél 250, Nussdorfnál

395, Pozsonynál 285, Budapestnél 608, Péterváradnál l.lOO, Zimonynál

1.370, a Kazánszorosnál 150, Prigradánál 113, st némely helyeken

1.890 méter is; a Kazánnál ellenben a mélysége 41— 75 méter.

A Duna mellékfolyói, a) A jobb partiak

:

1

.

Az Iller^ melynek csak forrásai vannak a vorarlbergi Alpesekben.

2. A Lech^ mely egy kis tóból fakad ugyanezekben az Alpesekben,

s elbb egy mély, zord hosszanti völgyön folyik végig, Reuttenél keresztül

töri az útját álló mészkhegyeket mind s aztán Füssennél kilép a fels

bajorországi alföldre.

3. Az Isar forrásai a Karwándel hegységben vannak, elbb nyugat

felé folyik, de csakhamar éjszaknak fordul, Scharnitznál egy szk, torkolat-

szer keresztvölgyben keresztül töri a nevezett hegységet s rövid pályafutás

után elhagyja Tirol terletét.

10*
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4. Az Inn Passau alatt a Duna f tápláló mellékvize s a Rhone után

valamennyi alpesi folyó között a legnagyobb. A Septimer mellett Maloja

közelében fakad s Kufsteinig egy 296 kilométernyi (40 földrajzi mérföldnyi)

hosszanti völgyön fut végig, Martinsbruck alatt, a finstermünzi szk szikla-

szorosban Tirol területére lép, Pfunds mellett e völgyszorost megint elhagyja

s Landeck eltt, ismét egy vadon völgytorkolatban, áttöri a Középponti

Alpesek palatömegeit. Idáig a folyó iránya éjszak-keleti volt, itt azonban

hirtelen kanyarulattal kelet-éjszakkeletre fordul s egész Kufsteinig azon a

nagy megosztó vonalon halad, melytl jobbra kristályos palaközetek, balra

pedig mészkzetek vannak. Zirl-ig a völgy még mindig szk, legtöbbnyire

csak a folyó medrének szélességére szorítkozó. Csak Zirl alatt kezdenek a

hegyek jobban távolodni egymástól úgy, hogy Innsbrucknál 1.200— 1.500

méter a völgy szélessége. Kufstein eltt végre a hosszanti völgy kereszt-

völgygyé változik, melylyel a folyó a tiroli meszes Alpesek valamennyi

lánczolatát áttöri, s melybl Rosenheim mellett a bajor felföldre lép. Az

Inn egész pályahossza 512 kilométert vagy 69 földrajzi mérföldet tesz;

szélessége Landecknél 70, Innsbrucknál 100, Passaunál 274 méter. Az Inn

mellékfolyói osztrák területen, balfelöl : a Rosanna; jobbról az Oetzthali

Ache (50 méter széles), a Sill, a Ziller (48 méter széles), a Kitzbüchli két

Ache és a Salzach. Ez a folyó a Kitzbüchli Alpesek déli lejtjén fakad,

elbb a Rinzgau 200—500 méter szélesség hosszanti völgyén fut végig,

melyben jobbról a Krimli és a Gasteini Ach ömlik bele, majd Werfen

és Golling mellett egy szoros , nagyszer keresztvölgyben keresztül töri

az éjszaki mészk Alpeseket, Salzburg mellett 120 méternél nagyobb szé-

lességet ér el, késbb fölvévén balról a Saalachot, Braunaunál szakad

a Dunába.

5- A Traun^ a Salzkammergut folyója, Aussee mellett, Stiríában kép-

zdik néhány kisebb tó lefolyásaiból, keresztül folyik elbb a Hallstadti,

majd a Traun-tavon s Lincz alatt ömlik a Dunába.

6. Az Enns nem messze fakad a radstadti Tauern hegységtl ; Rad-

stadttól Hieflauig egy kszálak közé zárt hosszanti völgyön, meg a kavargó,

zajgó hullámoktól morajló Gesáuse nev, 15 kilométer hosszú völgyszo-

roson fut keresztül, Altenmarktnál áttöri az éjszaki mészhegylánczokat egy

30 kilométert meghaladó szakadékkal, Steier mellett belép az osztrák

dombvidékre s Ennshél szakad a Dunába. E helyen mintegy 60 méter

széles. Nagyobb mellékvizei : a stíriai Salza és a Steier.
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Az Enns folyó áttörése Hochstegnél.
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7— 11. Az Ips^ az Erlaf, a Bielach, a Trasen vagy Traisen és a

Lajtha, az osztrák mészk Alpesekbl ered kisebb folyók. A Lajtha,

mely egy részében Alsó-Ausztria és Magyarország között határfolyó, a

Schwarzának a Wechselbl jöv Pittennel való egyesülésébl támad s

Magyar- Ovárnál szakad a Dunába.

12. A Rába a fischbachi Alpesekben fakad, átszeli a stíriai domb-

vidéket, valamint Sümeg táját s a magyar kis Alföldet, magába veszi

balról a Feistritzet, Pinkát és Rábczát, jobbról a Marczalt s Gyrnél

szakad a Dunába.

13. A Sárvíz a Bakony-erdben ered, fölveszi a Siót, vagyis a Balaton

tavából lefolyó vizet, melybe a Kapós szakad s Báta mellett ömlik a Dunába.

14. A Dráva , a Tisza után a Szávával együtt a Duna legnagyobb

mellékfolyója; a toblachi meztl délre ered, Marburgig 334 kilométer

vagy 45 földrajzi mérföld hosszúságban a Keleti Alpesek leghosszabb

hosszanti völgyén foly végig s forrásától Eszékig, vagyis a Dunába

torkolásáig, 7 20 kilométer vagyis 97 földrajzi mérföld hosszú. A Dráva

völgye Innichen, Sillian, Lienz és Greifenburg kisebb, valamint Villach

kissé nagyobb völgynyílásainak kivételével mindenütt csak egy hosszú

völgyszorúlat , mely Innichen és Sillian közt, továbbá Abfaltersbach és

Lienz között, Oberdrauburgnál , Sachsenburgnál és végre Unterdrauburg

és Marburg között már épen nehéz járatú völgytorokká szkül. Marburgtól

lefelé a Dráva a pettaui mezn halad végig; az úgy nevezett Muraköznél

belép a magyar Alföldre, Dárda mellett nagy területen mocsáros a bal-

partja, s Eszéknél 330 méternyi széles. Legnevezetesebb mellékvizeijobbról:

a Gail, balról: az Isel (Lienz mellett jóval szélesebb a Drávánál), a Moll,

a Lieser, a Gurk, a Lavant és a Mura. A Murának a Hafnereck keleti

lejtjén vannak a forrásai, Brucknál magába veszi a Mürzöt s mindjárt

rá áttöri a stíriai Alpesek déli gerinczét egy zordon völgyben, végig fut

a gráczi és a leibnitzi tágas lapályon és Csáktornyánál ömlik a Drávába.

Az e két folyó által körülzárt földnyelv neveztetik Muraköznek. A Mura

Grácznál mintegy 80, Radkersburgnál mintegy 100 méter szélesség.

Hossza 438 kilométer vagyis 59 mérföld.

15. A Száva két forrásból támad, t. i. a zvürzeni és a wocheini

Szávából^ melyek Fels-Krajnában Radmannsdorf mellett egyesülnek. Ez

egyesülés után a folyó csakhamar kilép a laibachi völgylapályra, azlán

Saloch és Ráun között keresztül töri a hegységet egy 72 kilométer hosszú,
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szk , meredek oldalú völgyszakadékkal , innen egész torkolatáig lapos,

15— 25 kilométer széles lankán foly alá, hol több helyen igen elpos-

ványosodik. Hossza 712 kilométer vagy 96 mérföld, medre Turopolya

mellett 95, Jasenovacnál 190, Belgrádnál (a hol a Duna állja útját) 650

méter széles. A Szávának sok nevezetes mellékvize van, és pedig balról:

a Kanker, a Szann, a Krapina, a Lonja, az Illova és az Orljava; jobbról:

a Laibach, mely forrásánál Poiknak neveztetik, Adelsbergnél eltnik, de

Unz név alatt ismét elkerül, aztán ismét eltnik s fels Laibach mellett

már mint hajózható folyó, Laibach néven megint fölszinre jön; a Gurk,

a Kulpa a Koranával, az Una, a Vrbász, a Bosna és a Drina.

16— 2 1. A Morava, a Timok, az Iszker, a Vid, az Oszma és a

Janira folyók a Dunának jobbparti mellékfolyói Szerbiában és Bulgáriában.

b) A balpartiak :

1— 4. A Wernitz, az Altmühl, a Naab és a Regen; e folyók közül,

melyek Németországhoz tartoznak, a Naabnak csak a forrása van a Fichtel-

hegységben.

5. A Kamp.

6. A Morva; ez a spieglitzi Schneebergben fakad, Littaunál a morva

lapályra lép, Kremsier alatt fölveszi a Becsvát, majd Lundenburg alatt a

Thayat az Iglavával és Schwarzával s 227 méter szélességben Dévénynél

szakad a Dunába.

7. A Vág; a Fejér- és Fekete-Vág egyesülésébl támad; egész Érsek-

Újvárig, vagyis a síkföldre lejutásáig mérsékelt szélesség völgyön foly

végig, mely csak Rózsahegy alatt szkül sziklás szorulattá. A Vág az úgy

nevezett Kis-Dunába ömlik Csallóköz szigetével átellenben. Mellékfolyói

jobbról az Árva, balról a Túrócz.

8— 10. A Nyitra. A Gara?n. hz Ipoly.

11. A Tisza , a Duna valamennyi mellékfolyói közt a legnagyobb;

hosszúsága 1.358 kilométer vagy 183 földrajzi mérföld; az Erds-Kárpá-

tokban fakad s számos kis mellékvizek fölvétele által már forrása medenczé-

jében nagyra dagad, Ugocsában lép ki az Alföldre, s Naménynál fölvévén

a balról beleszakadó Szamost, hajózhatóvá válik; számos kanyarulataival

mocsarakat képezve partjain, lomha folyással hömpölyög végig az Alföldön,

míg Titelen alul végre a Dunába szakad. A Tisza Tokajnál 98, Szolnok-

nál 135, Titelnél 232 méter széles. Nevezetesebb mellékfolyói jobb felöl:

a Bodrog, mely az Unggal egyesült Latorczából s a Laborczával egyesit
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Ondavából és Topolyból támad ; a Zagyva. Balfelöli mellékfolyói: a Szamos,

460 kilométer vagy 62 mérföld hosszú folyó ; Erdélyben ered s jobb fell

a Beszterczét, bal fell a Kis-Szamost és Krasznát veszi magába ; a Körös,

mely a Sebes-Körös meg a Berettyó, továbbá a Fekete- és Fejér-Körös

egybefolyásából támad; a Maros, 876 kilométer vagy 118 földrajzi mérföld

hosszú, tekintélyes folyó, mely a gyergyói medenczében fakad, s elbb

éjszakra, aztán dél-nyugatra foly, majd nyugatra fordul, Aradnál az Alföldre

lép s Szeged mellett mintegy 200 méternyi szélességben a Tiszába ömlik.

A Maros nagyobb mellékvizei jobb fell az Aranyos, bal fell a Küküll

és a Sztrigy.

12. A Temes a bánsági Kárpátokban ered s Pancsovánál torkollik

a Dunába.

13. A Zsil Erdély déli párkány-hegységében fakad.

14. Az Olt vagy Aluta a csíki hegyekben ered, elbb délnek, majd

nyugatnak, aztán ismét délnek veszi folyását s a vörös-toronyi szorosban

áttöri az erdélyi havasokat.

15. A Szereik az Erds-Kárpátokban ered, Romániában a Szucsavát,

Moldavát és az Aranyos-Beszterczét veszi föl, s 660 kilométer vagy 89

mérföld hosszúságot ér el.

16. A Pruth a galicziai Erds -Kárpátokban fakad, még osztrák terü-

leten veszi magába a Czeremoszt s 83 1 kilométert vagy 1 1 2 mérföldet ér el.

A Zsil, az Olt, a Szereth és a Pruth az osztrák-magyar monarchia

területérl Románia felé folynak s ott is fejezik be pályafutásukat.

A Dnyeszter, Keleti Galiczia ffolyama, az Erds -Kárpátok éjszaki

lejtjén, Dubowy falu mellett ered, kezdetben éjszaknak, majd keletnek

és éjszak-keletnek tart s 1.100 kilométer vagy 148 mérföld hosszúságú

folyásában, melybl 468 kilométer (63 mérföld) Ausztriára esik, kitn
termékenység földterietet öntöz. Sambor mellett kilépvén a hegyekbl,

Halicsig széles, mocsáros völgysíkságon fut keresztül, majd számos kanya-

rulataival mind mélyebben ássa magát az urai-kárpáti földhát talajába s

Zaleszczyki mellett hagyja el Galicziát. Oroszország mellett a Jampol

melletti zúgó jelentékenyen apasztja értékét, mint hajózható vízi útét.

Mellékfolyói jobbára jelentéktelenek ; nevezetesebbek Galicziában jobb fell

a Sztryj meg a Lomnicza, bal fell a Szereth meg a Podhorce vagy Zbrucs.

A Dnjeszter Halics mellett 80, Cholm mellett 150, Bendery mellett pedig

250 méter szélesség.
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B. A Keleti tenger vidéke.

A Keleti tenger vidékéhez Ausztria-Magyarországon Csehországnak

egy igen kis része, éjszaki Morvaország egy része, Szilézia, aztán nyugoti

és éjszaki Galiczia tartozik.

a) A Visztula. E folyam szemmel láthatólag mutatja, hogy Közép-

Európa talaja kelet fell a balti tenger felé menleg mind inkább -inkább

mélyed. A Visztula a határ a nagy keleti vagy szarmata és a germán

Alföld között, s nagyban és egészben elkülöníti a keleti világ néptömegeit,

államalakulásait, egálját, mveltségét és társadalmi intézményeit a nyugati

világéitól. Mint vízi út Ausztria-Magyarországra kiváló jelentség.

A Visztula a Jablunka-hegységben ered, de azt éjszak felé irányított öt

mérföldnyi pályafutás után már elhagyja, aztán csakhamar keletre, majd éjszak-

keletre kanyarodik, határvonalat húz Ausztria és Oroszország közé, s ott egy

szeliden domboruló halmoktól szegélyzett völgyön fut végig, mely lassan-lassan

messze kiterjed (Niepolomicénél), mocsaraktól és lápoktól borított völgy-

lapálylyá szélesül s Zavichostnál egészen Oroszországba hatol át. Teljes hosszú-

sága 1.1 20 kilométert vagy 151 földrajzi mérföldet tesz, szélessége Krakónál

200, Varsónál 600, Thorn mellett 925 méter. Legnevezetesebb mellékfolyói

osztrák területen : a Biala^ a Szola
1
a Sz/eava, a Raba^ a Dunajecz a bele

szakadó Popráddal, a l
T

isz/oka
1
a Szán a bele öml Viszlokkal és a Búggal.

A Poprád a Középponti Kárpátok déli oldalán fakad, egy vad sziklaszorosban

áttör rajtuk Podolinnál s így a Poprád az egyetlen folyó, melynek völgyével

a Visztula-vidék Magyarországba benyúlik. A hajózható Szán 467 kilométer

vagy 63 mérföld hosszú. A Bug csak fels folyásával tartozik Galicziához.

(3) Az Odera egyike Németország nagy folyóinak; hosszúsága 896 kilo-

méter vagy i203

/4
földrajzi mérföld, melybl azonban csupán 93 kilométer,

vagyis l2y
2
mérföld esik Ausztria határain belül. Az Odera-hegységbl

ered, Troppau mellett az Oppát, Morva-Osztraunál az Osztraviczát, Porosz-

Sziléziában a Csehországban fakadó lusicsai Neiszét veszi magába s Oder-

bergnél hagyja el a monarchia területét.

C. Az Éjszaki tenger vidéke.

Az Éjszaki tenger vidéke Ausztriából Csehország legnagyobb részét,

Morvaország egyes kis, jelentéktelen területeit és Vorarlberg földjét foglalja

magában.

11
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a) Az Élbe a Rajna után Németország legnagyobb és legnevezetesebb

folyója, 1.165 kilométernyi vagy 157 földrajzi mérföldnyi hosszúsággal

s 143.000 négyszög kilométerre vagy 2.620 földrajzi mérföldre terjed

folyamvídékkel. Ausztriához azonban csak a fels folyása tartozik, mely a

Bodenbach és Pirna közé es ép oly szk, mint vadregényes szorulattal

végzdik s 370 kilométer vagy 50 mérföld hosszúságú pályafutással bir. Az

Élbe, mivelhogy a monarchiának egyik legtermékenyebb s iparilag leginkább

kifejlett koronatartományát köti össze Drezdával, Magdeburggal s különösen

Hamburggal, Németország legnevezetesebb tengeri piaczával, Ausztria-

Magyarország kereskedelmi érdekei tekintetébl nagy jelentség folyam.

Az Élbe az Óriáshegységbeli Schneekoppe melletti Elbewiesén fakad,

egy szk völgyben elbb dél felé folyik, majd elhagyja e völgyet Hohen-

elbénél , Königgrátz mellett az éjszakcsehországi rónára lép , Pardubitznál

nyugatra , Brandeisnál éjszaknyugatra fordul s aztán általában ezt az

irányát tartja meg egészen Cuxhavenig, vagyis a torkolatáig; Melnik és

Leitmeritz mellett áttöri a csehországi Középhegységet, aztán, mint érintve

volt, Bodenbachtól kezdve az Elbei homokkhegységet s Teschenen alul

1 3 kilométernyire vagy 1
3

/4
mérföldnyire, 1 50 méter szélességgel elhagyja a

monarchia területét. Mellékfolyói Csehországban jobb felöl: az Iser Brandeis

mellett, bal felöl: az Adler Königgrátz mellett, s a Moldva^ Csehország

tulajdonképi f folyója, mely Melnik mellett az Elbébe való szakadásánál

nagyobb, mint maga az Élbe (136 méter széles). A Moldva a Cseherdben

fakad, s e hegységgel egyenköz irányban végig foly, le egész Hohenfurtig

egy körülbelül 80 kilométernyi vagy több mint 1 1 mérföldnyi hosszanti

völgyön, aztán éjszaknak kanyarodik, Prága mellett 270 méternyire széle-

sedik s jobb fell a Luzsniczot meg a Szacsavát, bal felöl a Votavát meg a

Beraunt veszi föl. Az Eger Theresienstadtnál ömlik az Elbébe. A Freibergj.

Mulda, mely a zwickaui Muldával való egyesülése után a Muldát, az

Elbének Szász- és Poroszországban egyik nagyobb mellékfolyóját képezi,

Teplitztöl nem messze, az Erczhegység csehországi részében fakad.

(}) A Rajna csak Bangs falutól a Bodeni tóig, vagyis egy 4 1 kilométernyi,

azaz 5'/2 mérföldnyi vonal mentén érinti Vorarlberg nyugati határszélét.

E folyam Svájczból ered, hol még vad hegyi folyó jelleg, mely itt egy körül-

belól 8 kilométer szélesség, sr népesség völgyszoroson folyik keresztül.

E vonal meni éhen az osztrák partról ered mellékfolyói : az III, Feldkirch mellel I

és a bregenzi Adu-, Bregenz mellett. A Bódeni tavai fképen a Rajna képezi.
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D. Az Adriai tenger vidéke.

E vidék az osztrák területbl Tirol egy részét, Karinthiában a Canal-

völgy nyugati felét, Isztriában Görz vidékét, Krajnának és Horvátországnak

egyes kis részeit, egész Dalmácziát, valamint Boszniának délnyugati, Hercze-

govinának pedig déli részét foglalja magában.

a) A Po folyamvidékéhez csak a Chiese és a Sarca folyók völgyei

tartoznak. A Chiese délnyugati Tirolban, a Val Daone hátterében, az

Adamello hegycsomóba mélyen bevágódó vad és lakatlan völgyben fakad.

Tirolt Ladrone mellett hagyja el s az Oglióba szakad. A Sarca az Adamello

keleti tövében a Bedole- vagy Mandron-havasból ered, végig folyik a Val

Genován, aztán a Val Rendenán Tioneig, Riva mellett mint f tápláló el-

lép a Garda-tóba, melyet Mincio név alatt hagy el.

(>) Az Ecs egyike az Alpesek nagyobb folyamainak s úgy folyásának

keresztbe men irányánál, mint a folyását kisér hegylánczoknál fogva

különös figyelemre méltó. Reschenscheideck mellett fakad Tirolban, még a

naudersi keresztvölgyben három kis tavat képez, ers rohammal siet lefelé

a Glurns melletti völgylépcsre, hol keletre fordul s aztán egy mély völgy-

gyei keresztültöri a Oetzthali és Ortler-Alpesek palatömegeit. Meran eltt,

a meddig az Ecs völgye a Vinstgau vagy Vintschgau nevet viseli, a folyó

hirtelen mintegy 200 méterrel változtatja színtáját, aztán délkelet, Bozennél

pedig dél felé kanyarodik, Roveredóig virágzó, népes völgyvidéken höm-

pölyög végig, s végül Tirolt az Ala és Borghetto sziklás szorúlataival

hagyja el. Az Ecs teljes hosszúsága 415 kilométer vagy 56 mérföld,

melybl 223 kilométer vagy 30 mérföld esik Ausztriára. Mellékfolyói

jobb fell: a Nosbach vagy a JVbce, mely a Val di Sóiéból fakad, a melyen

keresztül a Tonal-szorosig viv út vezet; bal fell: a Paszer^ az Eisack,

mely a Brenneren fakad, Brixennél fölveszi a Toblachi mezrl és a Puster-

thalból érkez Rienzet s Bozennél szakad az Ecsbe; s végre az Avisio.

y) Most már egy sor kevésbbé jelentékeny parti folyó következik

és pedig: a Brenta, a Caldonazzo-tó lefolyása Perginénél, Dél-Tirolban,

mely folyónak völgye Primolanónál, hol a monarchia területét elhagyja,

Valsuganának neveztetik. A Boita révén Ampezzónál és a Fella révén

a Canalvölgy karinthiai részében, a Piave és a Tagliamento folyamvidé-

keiben is részesül Ausztria. Az Isonzó a Terglou mellett fakad, Görzig

szakadatlan völgyszoroson fut végig s Monfalconénál végzdik. A Zermagna

11*
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Horvátországban és Dalmácziában. A Kerka a dinari Alpesekben fakad,

elbb négy kisebb, majd Scardonánál egy nagyobb vízzuhatagot képez s

a sebenicói csatornába rohan. A Cetina egyike Dalmáczia bujkáló folyóinak,

mely hirtelen eltnik, aztán megint felbukkan s Almissánál szakad a ten-

gerbe. A Narenta Herczegovina hegyeibl ered, Metkovicsnál a tengerparti

lapályra száll alá, hol partjait ersen elposványítja s 130 méter szélességben

ömlik a Canale di Narentába.

£. Földalatti vagy bujkáló folyók.

Ezek alatt ama folyóvizeket értjük, melyek torokszer nyílások vagy

tölcsérszer üregek utján függélyesen beomlanak a föld alá, vagy barlan-

gokon át a hegység belsejébe tnnek el, a mélységben tovább folynak,

ott alkalmilag hasontermészet más vízfolyásokkal egyesülnek s aztán ismét

megjelennek a felszínen vagy egyes esetekben a föld alól torkollanak be

a tengerbe. Hasonló folyók csaknem minden mészhegységben találhatók

(Morvaországban, Alsó-Ausztriában, stb.), de sehol oly srn, mint a

Karsztvidéken, a hol nem ritkán fölötte sajátságos alakulásokban lépnek

föl. Az ily földalatti folyók legérdekesebb példái Ausztria-Magyarországon

:

1. A Poik-Unz-Laibach^ melyrl már fönnebb volt szó.

2. A Rjeka; St.-Canziannál egy tölcsérbe sülyedvén, eltnik s 37

kilométernyi távolságban Duino mellett ismét eltör, mint Timavo.

3. A Temenicz, mely kétszer tnik el, kétszer kerül fölszínre s a

Gurkba szakad.

4. A Cirknici /cf, melyet részben efféle folyók táplálnak. Vize gödrökön

át sülyed el s többnyire föld alatti utakon jut el a Poikba és Unzba.

5. A Gacska és Lika^ a Dobra és Mrznica folyók Horvátországban.

6. A Csetina egy száz méter mélység földtorokba szakad be, honnan

egy második zuhataggal omlik ki.

7. A Zalomszká Rjeka a Nevesinjsko Polje lapályon foly keresztül

Herczegovinában, melynek éjszaki szélén egy barlangban tnik el, honnan

mintegy 8 kilométernyire, jelentékenyen megnövekedve, ismét eltnik s

Buna név alatt folytatja útját a Narentába szakadásáig.

8. A Trebincsicza két ágra szakadva tnik el a mélységben s állítólag

Raguza mellett kerül el Ombla név alatt.

9. A Sziticza, a Miljacska és a Duman
%
mind a három a megszállott

területen ; stb.
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III. A tavak.

A tavakat hegyi és síkföldi tavakra osztjuk. Az elbbiek az egyes

hegyrendszerek szerint, a melyekhez tartoznak, s absolut magasságuk

szerint, ismét külön-külön osztályokba soroztatnak. A folyami e's zárt

medenczéjú tavakra való fölosztás Ausztria-Magyarországra nézve nem igen

találó, mivel itt a zárt medenczéjú tavak száma nagyon csekély.

A. Hegyi tavak.

I. Alpesi tavak, a) Éjszaki hegyvidék: l. A Bódeni tó aránylag nagy,

vagyis 395 méternyi absolut magasságával a délnémet felföld középemel-

kedését jelöli s a Rajnával, mely legfbb tápláló folyója, Churtól Bregenzig

tökéletesen megszakítja az Éjszaki Alpesek vonalát. A Bódeni tó az alpesi

Rajnavölgy végében teri s éjszak-nyugoti irányban 34 kilométernyire hatol

be Württemberg hegyes-halmos földjébe. A Bódeni tó fölszíne 476 négyszög

kilométer vagy 8.6 négyszög mérföld, mely területben Ausztria, Bajor-

ország, Württemberg, Baden és Svájcz osztoznak. Mélysége 276 méter;

partjából, melynek egész kerülete 2.200 kilométer, Ausztriára 330 kilométer

esik. — 2. 3. A Plan-tó és az Achen-tó, mind a kett Tirolban. —
4. A Zelli tó, Zell mellett Salzburgban, lefolyással a Salzachba. — 5. A
Walli vagy Seekircheni tó. — 6., 7. A St.-Wolfgang- és a Fuschl-tó, mind

a kett a Traun folyamvidékéhez tartozik s a Hold-tóba folyik le. —
8. A Hold-tó (Mondsee), 14.3 négyszög kilométer fölszínnel. — 9. Az Atter-

vagy Kammeri tó kl elbbitl keletre, 47 négyszög kilométer fölszínnel

és 170 méter mélységgel. — 10., 11. A hallstadti és a Traun- vagy

Gmundeni tó, mind a kettt a Traun folyó képezi, amaz 14.3, ez 24 négy-

szög kilométer fölszínnel és 191 méter mélységgel. — 1 2. A leopoldsteini tó

Stiriában az Enns folyamvidékén. — 13., 14. A lunzi és az Erlaf-tó

Alsó-Ausztriában.

/3) Déli vidék: 1— 3. A Réseken-, Grauner- és Heider-tó, az Ecs fels

folyása által képezett tavak. — 4. A Kaltener-tó az Ecs folyamvidékén

Bozen mellett. — 5., 6. A Molveno-tó és a Dobbinoi-tó a tridenti Alpesek-

ben. — 7. A Sarca által képezett Garda-tó, mely csak éjszaki részével

tartozik Ausztriához, 363 négyszög kilométer vagy 7 négyszög mérföldnyi

fölszínnel, 290 méter mélységgel, és csak 61 méternyi magasságban a

tenger szine fölött. Ismeretes szép kék színérl. — 8. ^Ledro-tó a hasonnev
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völgyben, lefolyással a Garda-tóba. — 9., 10. A Caldonazzo- és a Levico-tó,

mind a kett Pergine mellett a Brenta folyamvidékén. — 11— 15. A Raibler,

a Mlstadti, az Ossiachi, a Wörthi vagy Klagenfurti és a Weiszen-tó,

mind az öt Karinthiában a Dráva folyamvidékén. Legnagyobb ez öt tó

között a Wörthi tó (44/ 7 négyszög kilométer), s legmélyebb a Millstadti

(277 méter mélységgel). — 16. A Veldesi és a Wocheini-tó, mind a kett

a wocheini Száva folyamvidéken. — 17. A két Weiszenfelsi-tó . Az egyik-

nek, mely inkább valami halastóhoz hasonló, semmi tájképi szépsége nincs

;

a másikban ellenben a Mangart hatalmas kszálai, meg saját partmellékének

részint kopár, részint zöldel részletei tükrözdnek. — 18. A Cirknici-tó,

melyet már fönnebb említettünk, a krajnai Karsztban fekszik. A szerint,

a mint víznyel üregei kevesebb vizet birnak elvezetni, mint a mennyi

bele folyik, színtája gyakran igen jelentékenyen emelkedik.

II. A cseh-morva felföldön csekély nagyságúak a tavak ; legjelentéke-

nyebb a Fekete-tó a Cseh-erdben.

III. A kárpáti tavak, A középponti Kárpátoknak mindkét lejtjén tekin-

télyes számmal vannak tavak, melyek ott tengerszemeknek neveztetnek ; ezek

is csak csekély nagyságúak. A legnagyobbak : a Nagy-t és a Nagy-Halastó,

de egyik sem foglal el többet 35 hektár területnél; jelentékeny absolut

magasságuknál fogva azonban figyelemre méltók.

IV. A Balkán hegyrendszerben elforduló tavak : 1 . A lépcszetesen sora-

kozó i3 Plitvicza-tó a horvát Karszt-vidéken. Ezekbl ered a Kulpába öml
Korona folyó. — 2. A Vrana-tó Zára mellett. --3. Vcrgoracz-tó, a Narenta

torkolatától éjszakra, és 4. Egy másik Vrana-tó Cherso szigetén. Ez utóbb

nevezett három tó zárt medenczéj.

B. A síkföldi tavak.

1. A Balaton, Magyarország legnagyobb tava, a Bakony-erdötl

délre számos vízér összegyülemlésébl támad, melyek közt legnevezetesebb

a Zala vize. A tó 66 1 négyszög kilométer vagy 12 földrajzi négyszög

mérföldnyi területet foglal el; 130 méter magasságban fekszik a tenger

színe fölött, de sehol sem mélyebb 11 méternyinél. A Sión keresztül vízéi

a Sárrétbe önti, mely azt a Dunába vezeti.

2. KFertö-tó Sopron mellett, 330 négyszög kilométer vagy 6 négyszög

mérföldnyi kiterjedés s zárt medenczéj tó, 112 méter tengerszín fölötti

magasságban; legmélyebb helyén is csak 3 méter mélységgel. Valószinleg
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a Rába és Rábcza visszatorlódó vize által támadt; 1865-ben egészen

kiszáradt, 1870 óta azonban ismét tele van. Vize sok nátront tartalmaz.

3., 4. A Fejér-tó Szeged mellett és a Palicsi tó Szabadka mellett

szintén natrontartalmú, de csekély kiterjedés zárt medenczéj tavak.

IV. Lápok és ingoványok.

Lápnak és ingoványnak nevezzük a föld és víz keverékét; a lápnál

a víz, az ingoványnál a földes alkotó rész van túlsúlyban. Amazokat gyakran

fölveri a nád és egyéb vízi növény, s nyaranta nagy kiterjedés nádas

réteknek látszanak, melyek sz felé sárga és barna színt öltenek. Az ingová-

nyok ellenben televénynyé korhadt, teljesen föl még nem oszlott növény-

anyagok rétegeibl állanak s olyan elhalt tenyészet maradványai, mely vizes

talajon mohákból és zuzmókból, kákából és egyéb, tzeget alkotó dudvákból

képzdik, melyek a nedvességet maradandólag megkötik s attól éltetve

hegyen, völgyön elburjánzanak. A lápok széleiken sokszor ingoványokká

változnak. Külön fajtáját teszik a lápok- és ingoványoknak azok, melyek

lapályos tengerpartokon az apály és dagály váltakozása következtében

idszakosan ki-kiönt tengervíztl származnak. Az ily lápterületeket, ha

a nyilt tengertl helyenként meg-megszakadó földsánez által választatnak el,

Olaszországban lagunáknak nevezik.

Az osztrák-magyar monarchia területén legtöbb lápos és ingoványos

vidéket a magyar királyság mutat föl. Legnevezetesebb a Hanság a Fert-tó

keleti partján, mely szintúgy, mint a Fert, a Rába és Rábcza visszatorlódó

vizétl támad s 363 négyszög kilométert foglal el; a Szernye mocsár Munkács

mellett ; a Hosszúrét a Tisza és Bodrog közti földszoroson ; az Ecsedi láp

Szatmár mellett ; a Berettyó- Sárrét a Berettyó partján, az Alibunári mocsár

Versecz mellett 'Fémes vármegyében, aztán a számos parti mocsár a Duna,

Tisza és Dráva mentén. Szlavóniában ingoványok a Száva mellett, Mitro-

vicznál fordulnak el, Boszniában a Posavinában, Csehországban aCseherdn,

a Moldva forrásvidékén és a Tepler hegységben, Galicziában a Bory-mocsár

az Árva és a Dunajecz között, végre a nagy lápos és ingoványos területek

a Visztula és a Dnjeszter mentén. Salzburgban a Salzach, Stiriában az

Ennsvölgy egyes részei vannak elposványosodva. Krajnában van a laibachi

ingovány, Dalmácziában a Narenta torkolatának deltájában fordulnak el

mocsarak; a Tengermelléken, az Adria éjszaki partjain az Aquiléja és Mon-

falcone melletti lagúnák nyúlnak be keleti végökkel a monarchia területébe.
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V. Ásványos források.

Nincs Európában ország, mely ásványos forrásainak számát, sokféle-

ségét, gyógyító erejét és bségét illetleg az osztrák-magyar monarchiával

megmérkzhetnék. E források legtöbbje egyúttal meleg forrás, melyek néha

magas hfokot érnek el. Sok használtatik közlök gyógyítási czélokra fürdk

vagy ivóvíz alakjában, s az ilyenek legfontosabb ásványi alkotó részeik

szerint nyerik elnevezésöket. Midn alább a monarchia legfontosabb ásványos

forrásai közül néhányat természetük szerinti rendben elsorolunk, a föltnen

magas hfokokat záró jelben jegyezzük föl.

1. Vasvitriolos források: Levico Tirolban, Rozsnyó Magyarországon.

2

.

Közönyös források : Vöslau Alsó-Ausztriában , Tüffer és Neuhaus

Stiriában, Gastein Salzburgban (25-8°— 49'6° C), Teplitz Krajnában

(38—50 C), Villach Karinthiában , Brennerbad Tirolban, Johannisbad,

Teplitz és Schönau (32—48 C.) Csehországban, Eger és Nagy-Várad

Magyarországon (37*5— 45° C), Daruvár Szlavóniában (40 C). Töplicz-

Krapina, Topuszko (50—55"5° C.) és Stubicza (53 C.) Horvátországban.

3. Savanyií vizek különböz vegyületekben : Gleichenberg és Rohics

Stiriában, Vellach és Preblau Karinthiában, Pejo, Comano és Obladis Tirol-

ban, Franzensbad, Gieszhübel, Marienbad, Königswart és Liebwarda

Csehországban, Scsavnicza és Krzynicza Galicziában ; Bártfa, Tátra-Füred,

Szulin, Vihnye (40 C), Balaton-Füred, Lucsky, Koritnicza és Buziás,

Borszék, Élpatak, Dombhát, Jakabfalva, Kovászna és Tusnád Magyar-

országon, Kiszeljak és Bratalovacz Boszniában.

4. Alkalikus-földes források :

a) Glauber-sósforrások : Carlsbad, Franzensbad*, Sangerberg Cseh-

országban, Ivánda Magyarországon;

(j) Keserü-sós források: Seidschütz, Seidlitz, Püllna Csehországban,

Ivánda, Budapest és Ölyves Magyarországon;

y) Egyéb vegyületnek : Ebriach Karinthiában , Heiligenkreutz Hall

mellett, Tirolban, Stubnya (46-5° C), Buziás Magyarországon, Lipik

(46 —63 C.) Szlavóniában.

5. Vasas források: Pirawart Alsó-Ausztriában, Rabbi Tirolban, Lieb-

werda Csehországban, DornaKandreny Bukovinában, Szliács Magyarországon.

* Némely gyógyhelyeknek különböz fajú forrása! vannak s azért minségük szerint másutt is

fölemlíttetnek.
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6. Arsen-tartalmú forrás : Roncegno Tirolban.

7. Sósforrások: Hall (jod-tartalmú) Fels-Ausztriában, Luhacsovicz

(jod- és brom-tartalmú) Morvaországban, Drohobycz, Ivonicz, Bolechov,

Truszkavicze Galicziában ; Alsó-Sebes, Csíz (jod-tartalmú), Fels-Bajom

(jod-tartalmú) Magyarországon, Fels- és Alsó-Tuzla Boszniában.

8. Kénes források : Baden Alsó-Ausztriában, Lussnicz Karinthiában,

Ratzes és Obladis Tirolban ; Monfalcone a Tengermelléken ; Ullersdorf

Siléziában; Lubien, Szklo Galicziában; Lipócz, Ajnácsk, Pöstyén (57*5

—

63 C), Trencsén-Teplicz (36-9— 40° C), Párád, Herkules-fürd Mehádia

mellett (20—50° C), Harkány (62° C.) és Khalom Magyarországon

;

Varasd-Töplicz Horvátországban (57° C), íllidzie Boszniában.

&•"**>*>



Geológiai tájékozás.

sakis a kell fölfogása azon helyzetnek, melyet az ember a

Földünket elképzelhetetlen idk óta lakó éllények végtelen

sorában, habár a legmagasb fokon, de azon mégis belül,

nem pedig kivl elfoglal, juttatott el bennünket a teljes

megismerésére annak, hogy mi úgy lakóhelyeink természeti

alkatától, valamint állat- és növényországbeli kortársainktól minden szellemi

felsbbségünk mellett is függésben vagyunk.

A lakóföld fölszínének alakulása, vízzel való ellátásának módja, éghajlati

állapota, az altalaját tev földnemek és kzetek mivolta és elhelyezkedése,

végre maguk azok az állatok és növények is, melyek e földön honosak,

hatásuk alatt tartják, st sokképen függvé teszik maguktól az ott lakozó

néptörzseknek nem csupán testi szervezetét, hanem értelmi és erkölcsi

tulajdonságait is.

Ez a hatás említtetett már a megelz hegy- és vízrajzi áttekintésnél is

;

itt azonban egyenesen az szabja meg a keretet, melyben a monarchiánkat

geológiai tekintetben ismertet jelen értekezésnek mozognia kell.

A monarchia geológiai átkutatása, st általában a geológiai tudomány-

nak a mvelése is rendkívül nagy haladást tett nálunk az utóbbi idben.

A leghathatósabb ösztönt erre a bécsi cs. és kir. geológiai intézet adta,

mely 1 849-ben alapíttatott, s melynek tagjai és tanítványai nemcsak legels

rend föladatuknak, a monarchia rendszeres átkutatásának tettek egész

buzgósággal eleget, hanem gyakran annak határain túl, st a legtávolabbi

12*
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világrészekbe hivatva is, elébb vitték magát a tudományt és terjesztették

azt mindenfelé. Ez intézet mellett hasonló irányban látjuk mködni a buda-

pesti királyi magyar geológiai intézetet, mely 1 868-ban alapíttatott, szíves

figyelemmel kísérjük a tartományi képviselségek által Csehországban és

Galicziában megbízott fölvev geológusok munkálkodását, valamint azon

számos egyesületeket és magánosokat, kik eriket részben vagy egészen

ugyan ilyen czélnak szentelik, végre pedig örömmel látjuk, hogy már a

birodalom valamennyi fiskolájában külön geológiai tanári székek terjesztik

és juttatják érvényre e mi tudományunkat.

E mködések által a positiv ismereteknek már egész halmazát nyertük

;

azon kzetfajok, melyek hegységeink szerkezetében tényezk, már a leg-

apróbb részletekig át vannak kutatva, az egyes fajok és alfajok szerkezetök

és képzdési koruk szerint el vannak egymástól különözve, elterjedésök és

elhelyezkedési körülményeik nagy méret térképeken szembetnleg ábrá-

zolvák, s b közleményekben találhat róluk felvilágosításokat úgy a tudós,

mint a gyakorlati ember, a ki az ásványország termékeit értékesíti, vagy

a kinek a tevékenysége valamely tekintetben a kzetek mivoltától és

eloszlásától függ. Itt csak a legrövidebb vázlatban kisérthetjük meg amaz

általános érték legfontosabb viszonyok eladását, melyeknek tudását az

épen emlegetett kutatásoknak köszönhetjük.

Ha a monarchia geológiai térképére egy pillantást vetünk és e térképet

ugyanannak egy magassági térképével összehasonlítjuk, azonnal kitnik,

hogy a felszín alakulása nagyon függ a geológiai szerkezettl. Más kzet-

fajok uralkodnak a hegységekben, mások a síkságban; aztán minden hegy-

csoportban ismét észreveszszük , hogy más a kzettani alkotás a magas

hegységben, vagy általában a hegyek magasabb részein, mint a közép-

hegységben vagy épen a hegyek eltt fekv dombokban; innét eltér az

alkat az elszigetelt kúphegyekben, melyek egyes tájakon, például Cseh-

ország középhegységében vagy Magyarországban a Balaton partjai mellett

síkságból vagy dombvidékbl emelkednek ki.

A magas hegységben vagy a középhegység magasabb tájain is sokszor

az úgy nevezett shajdani vagy azoi korszak képzdményei vergdnek túl-

súlyra; ezek az ó kristályos kzetek, melyekben mint alkotó ásványok:

kovarcz, földpát, csillám, amfibol, augit sat. ismerhetk fel ; ezen kzetek

között azután kiválaszthatunk olyakat, melyeknek szerkezete táblás, melyeket

tehát kristályos polákunk mondunk, ezeket rétegekben lehet fejteni és így a
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réteges kzetek között is helyet foglalnak; de vannak olyanok is, melyeknél

nemcsak a finom palásság, de a durvább rétegesség sincs meg, ezek a

kristályos tömegközetek. Ha ezeknél a folytonosság megszakadása látható,

az csak utólag bekövetkezett váladék irányában történt.

A kristályos palaközetek a Föld legrégibb ismert kzetei ; ezek képz-

dése idejében (mi hogy mi módon ment végbe, arról hypothezis elég van, de

észleletre fektetett s jobban megállapított theoria még nincs) szerves lények

tán még nem népesítették bolygónkat; mindenütt alapúi szolgálnak ezek

azon üledékes és kövült állati, meg növényi maradványokban gazdag kzetek

hatalmas sorának, melyekrl alább többször lesz szó. A kristályos palák

legfontosabb fajai : a Gneisz, melyben kovarcz, földpát és csillám az alkotó

részek ; a Csilláinpala, elegyrészei kovarcz és csillám, melyeket szabad szem-

mel (makroskoposan) vagy egyes üveglencsével nézve is felismerhetünk; a

Phyllit vagy kristályos agyagpala, mely ugyanazon ásványokat tartalmazza,

de olyan apró szemekben és pikkelykékben, hogy ezeket a látszólag egyöntet

anyagban csak nagyító üveg segélyével lehet megkülönböztetni. Ide tartozik

még, de gyérebben elfordulva, az Amfibolpala, a Chloritpala és a Talkpala,

mindegyik azon ásványról neveztetvén el, mely benne túlnyomó és egyéni

sajátságával ezen összetett kzetben is feltnik ; továbbá a Kristályos mész,

néha régi nevén smésznek is nevezve, ez mészpát-szemekbl van összetéve,

és ámbár palás szerkezettel épen nem bir, mégis ide veszszük, tekintve, hogy

vékonyabb rétegeket képez, és mint ilyen a kristályos palakzetekkel válta-

kozó településben fordul el.

A régi kristályos tömegközetek keresztül törnek egyes erekben vagy

kidudorodó tömzsökben a palakzeteken, vagy hatalmas telepekben vannak

azokba ágyazódva, vagy végre egymagukban képeznek egész hegységeket.

Ezek képzdési módja sincs még egészen tisztába hozva ; mindazáltal való-

színséggel állíthatni több esetre nézve annyit, hogy a mélységbl föltóduló

folyó vagy félig folyó kzetmagma (tésztanem kzetanyag) megmerevlése

és lassankint bekövetkez kristályosodása által képzdtek. Ezen csoport leg-

fontosabb tagja a Gránit, a melyben csak úgy, mint a Gneiszban, kovarcz,

földpát és csillám különböztethet meg, csakhogy míg a Gneisz réteges

palás, a Gránit nem az, hanem tömeges. Ide való továbbá a Sienit, kristályos

szemcsés elegye a földpátnak és a sötét szin amfibolnak ; a Felsitporfir,

melynek sr alap-anyagában földpát és kovarcz, nagyobb kristályokat is

képezve, ismerhet fel ; a Diorit, mely lényegben amfibol és plagioklas (ferde
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szögletesen hasadó földpát) szemcsés elegye, és a Diabas, mely plagioklas

földpát mellett augitot tartalmaz; végre részben ide vehet a Serpentin, egy

víztartalmú magnesia-silikát, mely különböz kristályos, pala- és tömeg-

kzetek elváltozásának eredménye és ennélfogva kiegészítésül hol ezek, hol

amazok csoportjához vétetik.

A hegységek mélyebb fekvés bels részei, valamint a kristályos

hegytömegek mellé és elé telepedett kevésbbé magas hegy- és dombvidékek

a kiváltképi fészkei az üledéki kzetek két régibb kelet csoportjának.

Az üledéki kzeteket, melyek a vízbl való lerakódás útján akár tisztán

mechanikai úton, akár víz általi föloldásokból, még pedig gyakran szerves

mködés hozzájárulása mellett történt kiválás által képzdtek, általában

csaknem mindig az jellemzi, hogy igen világosan rétegesek, meg hogy

állati és növényi maradványokat, úgy nevezett kövületeket, tartalmaznak.

A legnevezetesebb fajok a Homok, mely régibb elporlott kzetek meg-

gömbölyödött szemeibl áll, a melyek olykor bizonyos kzetanyag által

összeragasztva Homokkövet szolgáltatnak ; a nagyobb, gömbölyre kopott

darabokat tartalmazó homok Mtirva vagy Kavics néven neveztetik, össze-

ragasztva pedig adják a Conglomerátot ; a lerakódott iszapból lesz az Agyag,

ebbl hosszabb id után a Palás Agyag, késbben a még szilárdabb Agyag-

pala; a legtöbbnyire sr Mészk képzdésében igen gyakran lényegesen

közremködnek a mészkiválasztó növények és állatok is száraikkal s héjaik-

kal; a Dolomit, melyben a szénsavas mész a szénsavas magnésiával van

keverve; végre ide veend a vulkáni Tufa, mely a vulkánok hamujának

és egyéb kihányt termékeinek felhalmozódása- és megszilárdulásából

állott el.

Különösen tudományos tekintetben az üledéki kzeteknek nem annyira

azok kzetminsége, mint sokkal inkább a bennök foglalt kövületek kölcsö-

nöznek érdekességet. Behatóbb tanulmányozásuk azt eredményezte, hogy

a szerves élet kezdetétl fogva, melynek els biztos nyomait a kristályos

palakzetek felett közvetlenül fekv és azért a legrégibb üledékeknek nevezett

lerakódásokban találni, egész a jelenkori dús fejldésig, a különböz faunák

és flóráknak hosszú sora élt egymásután a Föld felszínén, a melyek nemcsak

egymástól, hanem a mostaniaktól is eltérvén, lehetvé teszik, hogy a réteges

kzetek összességét képzdésük idszaka vagy, a mint mondani szokás,

viszonyos koruk szerint nagyobb csoportokba oszszuk, melyek mindenikét

a maga külön kövületei jellemzik. Ezen csoportokban alosztályokat is külön-
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böztetnek meg, melyek nagyobb méret geológiai térképeken a következ

nevezetek alatt jelölvék :

A Paleozói korszak, mely négy alosztályt vagy sistémát foglal magában

alólról fölfelé menleg a következ sorban: 1. Silur-, 2. Devon-, 3. Karbónos,

4. Dias-képzdmények. A második vagy Mezozói korszak alosztályai vagy

sistémái : 1. a Trias a Rhetivel együtt; 2. a yura, 3. a Kréta. A harmadik

vagy Kenozói korszaknak alosztályai (sistémái) : l . az Eocén, 2 . a Neogen,

3. a Diluvium és Alluvium, mely utóbbi ma is folytonosan képzdik

szemünk eltt és leginkább látható a folyók torkolatánál stb., vagy pedig

a folytonos növésben lév Korallszigetekén stb.

Az els és második korszak kzetei, melyekhez azonban az Alpesek

és a Kárpátok vidékein hasonló természeteknek tapasztalt Eocén közetek

is odacsatlakoznak, mint már mondva volt, fleg a magas hegységek

melléklánczaiban stb. vannak kifejldve ; ezeknek a részei legtöbbnyire zilált

és fölfelé álló helyzetben vannak, eredeti vízszintes településben csak ritkán.

Ezen régibb üledéki kzetek területén különben a kristályos tömeg-

kzetek is nagyon el vannak terjedve, a melyeknek eruptív (kitörési) termé-

szete már az elfordulás módjából látható, s melyeket ugyanazért eruptív

kzeteknek mondanak. Ilyenek a Paleozói és Mezozoi korszakból a kova-

savban dús Felsitporfirok, melyek az Archai (skori) csoport hasonnev

kzeteitl lényegesen nem különböznek, úgyszintén az Augitporfir és a

Melafir, melyek kovasavban aránylag szegényebbek, és azért aljban dús

vagy bázisos kzeteknek mondatnak. Ez utóbbiak színe sötét és hajlammal

birnak Mandulak képzdésre.

Az Alföldön a síkságokon és a szélesebb völgyfenekeken kiválólag

a Neogén, a Diluviál és az Alhtviál képzdményeket találjuk. Rétegeik

legtöbbször vízszintesek, tehát megmaradtak azon helyzetben, a melyben

lerakódtak volt, és sokkal ritkábban szilárdultak igazi kzetekké, mint a

régibb korú képzdmények lerakódásai.

A neogén korszak vulkáni tevékenysége még sokkal nagyobb mér-

tékben fölismerhet egyes vidékeinken, név szerint éjszaki Csehországban,

azután Magyarországban, mint a mezozoi korszaké. E korszak képzd-

ményei a Trachitok, a melyek sokban hasonlítanak a régibb Porfirhoz,

a mennyiben egy felsites alap-anyagban földpát, gyakran kovarcz, amfibol

s piroxen vannak kristályokban kiválva; továbbá a Bazalt, hasonló a régibb

kor Melafirjához, színe többnyire sötét, tömöttsége nagy, hajlandósággal
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bír sr kzetével oszlopos elválásra, alap-anyagában kristályosan kiválva

augit, földpát, magnetit és olivin ismerhetk fel; máskor a földpátot részben

lencit, nefelin stb. helyettesíti.

Térjünk most át kissé behatóbb tárgyalására az egyes hegycsopor-

toknak, melyeknek eloszlásáról és csoportosulásáról e munkának hegy- és

vízrajzi része ad áttekintést. Tárgyunk taglalásával mi is ez áttekintéshez

alkalmazkodunk, s eladásunkat mi is az Alpesekkel kezdjük meg.

Az Alpesek.

Az a különbség, mely már hegyrajzi tekintetben is oly világosan

fölismerhet az Alpesek középs öve, meg az a mellé települt éjszaki és déli

mellék-övek közt, még szembetnbben nyilatkozik e hegységnek a geológiai

szerkezetében. Elször a középs övvel kell foglalkoznunk, a mellék-övekben

azonban még ama külön környékeket, ú. m. a Grauwacke-övet, az éjszaki

Mész-alpeseket, a bécsi Homokk-övet, és a déli Mész-alpeseket irjuk le

külön , melyekhez aztán még a monarchia területén lév, de már a Balkán

rendszerhez csatlakozó hegységek is közvetlenül csatlakoznak.

i. A Középs öv.

A Közép-Alpesek vagyis az Alpesek kristályos közép-öve általában

az Archai korszak kzeteibl van összetéve, melyek között a kristályos

palák a kristályos tömeg -kzeteket mindenütt messze túlhaladják. Nem

mondhatni azonban, hogy azon határvonal, mely azokat az üledéki kze-

tektl elválasztja, mindenütt pontosan ugyanaz volna, melyet hegyrajzi

szempontból szoktunk húzni a Közép- és a Mész-alpesek között. így látjuk

például a föntebbi térkép -vázlaton (33. lap), hogy a Hochschwab és

Veitsch csoportja, melyek Mezozoi mészkbl állanak, még a középs

övhöz számítvák; másrészt általában az Ortel-Alpesek és az Adamello

csoport, valamint keleten a Bacher- hegység, noha részben vagy egészen

is kristályos kzetekbl állanak, a déli mellék-övhöz vannak csatolva.

Hasonló eltérések egyebütt is fordulnak el. Egyúttal azt is ki lehet itt

emelnünk, hogy, bár a középs öv az skori, a mellékövek pedig az

üledéki kzetek voltaképi fészkeit képezik, mindazáltal tény egy részrl,

hogy az utóbbi képzdmények jelentékeny tömegekben fordulnak el a

középs lánczolat némely helyein a kristályos kzetek fölött egyes külön

álló hantokban, mint például a monarchia határán az Ortler Alpesekben
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vagy a Brenneren, vagy végre a Stíriai Alpesekhez tartozó Stang-Alpesen,

s hogy más részrl a déli mellék-öv némely helyein, de nem egyszersmind

az éjszaki mellék-övben is, szigetenként kristályos kzetek emelkednek ki a

környez üledéki kzetekbl. Legfontosabbak az utóbbiak közül a monarchia

területén a hatalmas, kristályos palakzetek által környezett Cimad'Ásta nev
gránittömeg Dél-Tirolban, továbbá az a keskeny csillámpala gerincz, mely

Karinthiában a Gail-völgy behorpadását követi, nyugatról azonban a középs

övvel mégis összeköttetésben áll ; meg egy ehhez hasonló hosszú, keskeny

kristályos palából és tömegkzetekbl álló hegyláncz, mely a Karawanka

hegyláncztól délre a Misz és Javoria nev hosszanti völgyek mentén húzódik.

Valamint a vidék plasztikájában, épen oly kevéssé mutatkozik a középs

öv területén a geológiai alkotásban is valami szabályos, az egész hegység

nyugat-keleti fcsapásának megfelel rendezdés. Itt, valamint egyéb kör-

nyékeken is, tapasztalták, hogy a kristályos palák három ffaja között a

Gneisz a legalsó és legrégibb, erre következik közvetlenül a Csillámpala és

végre az Agyagpala. Ezen kzeteknek egyikérl sem lehet mondani, hogy

a közép hegyláncz hosszában az egész kiterjedésben szabályos csapással biró

övekben fordulnának el. Nagy méret térképre volna szükség, hogy azok

eloszlási módját tisztán áttekinthetvé tegyük, és nagyon messzire vezetne

bennünket, ha itt részletes taglalásba akarnánk bocsátkozni. Csak egyet

akarunk megjegyezni. A mi Alpeseink nyugatibb részeiben, még inkább a

Svájczi alpesekben gyakran mutatkoznak nagy kiterjedés, többé-kevésbbé

elipszis alakú hegység-tömegek, melyek a legrégibb kzetbl, a Gneiszbl,

vagy, mint nevezetesen a Svájczi alpesekben, Protogynból (olyan Gneiszbl,

melyben a csillám egy zöld steatites ásvány által helyettesíttetik) állanak.

Ezen „közép tömzsöknek" nevezett tömegek a középs régióikban gránitos

szerkezetek, a szélek felé azonban mindinkább mutatkozik a palás és

réteges szerkezet, míg még tovább az úgy nevezett pala-burkot képez

kzetek által köpeny gyanánt találjuk befogva, a melyben aztán a különben

csekély elterjedés Chloritpala, Talkpala, Kristályos-mészk, stb. is bven

van képviselve. A mi térképünk ábrázolta területen legnagyobb ilyen közép-

ponti tömeg a Tauern. Egyéb ilyen középponti tömegek az Ötztvölgyi

csoport hegyeiben, meg a Selvretta hegységben ismerhetk fel, st már

ez egész övnek legkeletibb részében, a Wechsel-Rozália hegység déli oldalán

is szintén hasonló rendezdést mutattak ki a kzetekben.

Itt keleten a magasságban folyvást fogyó kristályos kzetek lassankehl



99

fiatalabb és legfiatalabb üledéki kzetek alá sülyednek. A Középs Alpesek

középrésze már a gráczi öblözetben , Köflach környékén , Grácztól nyugotra

véget ér. Éjszak-keleti irányban azonban a kristályos palák összefügg

lánczolatban a Wechsel és Rozália hegységen messze túl húzódnak és

hasonló irányban bukkannak el aztán a Ruszti és a Lajta-hegység apró

kristályos kzetek képezte szigetei, melyek szemlátomást létre hozzák a

Kárpátok kristályos tömegeivel való összefüggést. Hasonló lánczolat vonul

Grácztól dél-kelet felé. Megszakadás nélkül halad ez a Posruck és Bach

hegységben egész Marburg és Windisch-Feistritz helységekig, st még

odább is haladnak ily irányban a kristályos kzet-szigetek a zágrábi és

moszlavinai hegységben, nemkülönben a szerémi és péterváradi hegységben,

melyek Szerbia és délkeleti Magyarország skori kzet-területeire vezetnek át.

Valódi kristályos tömeg-kzet a mi Alpeseinkben aránylag kevés van.

Legjelentékenyebb mennyiségekben az Adamello csoportban találhatók, mely-

ben az úgy nevezett Tonalit vagy Adamello- Gránit egy (miként a mellék-

kzetekre mutatkozó hatása tanúsítja) fiatalabb, plagioklas, kovarcz, fekete

csillám és amfibolból álló kzet folytonos, az ország határán még messze

túlterjed tömegben lép fel ; továbbá a Cima d'Asti Tirolban éjszakra

Strignotól, aztán Brixen éjszaki táján, hol keletre egészen Bruneckig valódi

Gránit jelentékeny kiterjedésben fordul el; végre a Rottenmanni-Tauern

és a Bach -hegységben szintén ismerünk nagyobb Gránit- tömegeket.

Az Alpesek nyugati részeiben , hol azok a legmagasabb hegység-

tömegekké vannak feltorlódva, a hegységek szerkezete is a legbonyolultabb.

Látszólag siker nélkül fáradoztak eddig a geológusok, hogy azon görbúlé-

seket, elhajlásokat és megtöréseket, melyek a rétegekben, valamint azon

torlódásokat, töréseket és vetdéseket, melyek egész hegyrészekben mutat-

koznak, egyenként kimagyarázzák, mert a megszámlálhatatlan évezredeken

át folyvást mköd kimosás még sokkal fölismerhetetlenebbé tette a szikla-

tömegek útvesztjében az eredeti összefüggést. Meg kell itt azzal elégednünk,

hogy a földgömb folytonos kihlésében és az ez által elidézett összehúzó-

dásban , melybl a merev küls kéreg összetorlódásának és hegységekké

felemelkedésének kellett okvetlenül következnie, tehát elvégre is a föld

felszínének plasztikai alakulását tartjuk egyszersmind az Alpok láncza létre-

jöttében az alap-oknak a nélkül, hogy az ellentétes vélemények részleteibe

bocsátkoznánk , melyek hegységünk felépülése történetében annak egyes

epizódjait illetleg uralkodnak.

13*
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A hegység ezen szerkezete, az uralkodó kzetek palássága és réteges-

sége, ezen utóbbiak elmállásának módja, mely azok ásványos alkotó

részeitl függ, végre a kimosás (erosio) határozzák meg egy részt a

hegységnek a küls alakját, más részt a növénytenyészetre való alkalmas

voltát s egyszersmind, a lakosságra nézve, annak gazdasági becsét is.

A krímii Tauernek ide mellékelt rajza (97. lap) találó képet ad a

Középs Alpesek magas hegységében lev csúcsok és völgyek ábrázatáról.

Gyakran hosszabb vonalakban egymáshoz sorakozó piramisok, csúcsok és

csipkés alakúlatok, lég-többnyire egyik oldalon a rétegek dúléseinek meg-

felelleg többé-kevésbbé lankás táblákban lejtve, a túlsó oldalon ellenben, a

hol a rétegtetk meztelen állnak ki, szakadozott alakokban végzdnek,

közöttük szúk völgyek , melyeket azonban ritkán határolnak függélyes,

hanem gyakrabban meredek lejtés oldalak, ime ezek e hegység jellem-

vonásai, melyek azonban, habár szelidebb alakúlatban is, a keleti Alpesek

alacsonyabb hegyeiben is föl-fölismerhetk.

A mállás, különösen a földpátos kzeteknél agyagos termékeny talajt

hoz létre, mely azonban a lejtk meredeksége miatt a földmívelésre kevéssé

alkalmas. így látjuk, nem tekintve a tökéletesen terméketlen magas csú-

csokat és a firn, meg a gletscher-jég által kitöltött magas medenczéket és

völgyeket, hogy a hegység emelkedettebb részei az erd-öv felett füvei

vannak benve, az alsó részt erd borítja, mely, sajnos, nem mindig részesül

a kell védelemben és csak a lankásabb oldalakon, vagy a rendesen keskeny

áradványi talajon vannak a völgyekben csekély hasznot nyújtó szántó-földek.

Az ásványország kincseit tekintve sem mondható gazdagnak az Alpesek

közép-öve. A Tauern magas hegységeiben a nemes fémekre dolgozó egykor

élénk bányászat, hol a bányász kénytelen volt részben a gletscher-jégen

vágni utat, hogy a szilárd kzethez férjen, nagy részt megsznt, nem annyira

az ércztelepek kifogyása vagy szegényebbé válása, mint inkább a miatt, hogy

az élelmi szerekhez képest a nemes fémek értéke alább szállt, a mi lehetet-

lenné teszi a mívelési költségek fedezését. A Közép-Alpesek egyedüli ércze,

melynek magasabb nemzetgazdasági jelentsége van, a különböz helyeken,

nevezetesen Hüttenberg mellett az Erzberg-ben elforduló Vaspát, mely az

annyira virágzó karinthiai vasipar alapját képezi. A hatalmas Horgany-

kéneg- és Vaspát-telep a Schneebergen , a Passei völgy hátsó részében,

helyenként Ólom- és Rézkéneget is tartalmaz, a m ívelésnél felette nagy

nehézségeket gördít az elé, hogy nagyobb mértékben míveltessék és egyeli
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ércz-elfordúlások, úgy mint Tirolban Laas- és Stiriában Ober-Zeiring mellett

az ezüsttartalmú ólomkéneg, különféle erezet tartalmazó kovarcz-telérek

Klauzennél Tirolban, végi-
e a rézkéneg, mely több vidéken Chloritpalába

települve fordul el, csak inkább helyi jelentségek. A többi ásványok

közül elég legyen megemlíteni még csak a fehér kristályos márványt, mely

Tirolban Laas és Goflau táján a szobrászok által használtatik, meg a

Salzburgban (Habachthal) elforduló Smaragdot.

Mieltt a kristályos középs öv területét egészen elhagynók, röviden

az ott szórványosan elforduló üledéki kzetekrl is kell szólanunk. A régibb

üledéki kzetek egyes hantjai, miként már említve volt, legnagyobb részt a

Paleozoi korszakból valók. Ily nem hantoknak kell tekinteni azonban a

Kristályos-Palákon medenczeszerleg elterül amaz Agyagpala és Mészk-

tömegeket is, melyek a közép láncz keleti végén a gráczi öblözetben lépnek

föl és egészben véve a Devon sistémába tartoznak. Nagyobb fontosságúak

azonban ránk nézve a neogén lerakodmányok, melyek több helyen, neveze-

tesen a középláncz legkeletibb részében, nagyobb völgyek alapját vízszintes

településsel képezik. Nemcsak nagyon alkalmasak földmívelésre , hanem

sokszor gazdag barnaszéntelepet is tartalmaznak, mi az ásványi tüzelben

különben oly szegény Alpesekre nézve nagy jelentséggel bir. A leggazda-

gabb ilyen kszéntelepek vannak a Mürz- és Mura-völgyben Judenburg

mellett (Fohnsdorf). A hegyrajzi részben (42. lap) említett lépcss terraszok

a Diluviumhoz számítandó Homokkövek és Conglomerátok vízszintes réte-

geibl állanak.

2. Grauwacke-öv.

Az Alpesek középs öve, meg a két Mész-öv közötti határt kelet-

nyugoti irányú hosszanti völgyek jelölik tisztábban éjszakról, és kevésbbé

kivehetleg délrl, melyek a magas hegység tömegében csaknem egy

folytonos barázdát képeznek. Ezen tájak alapkzete kiválólag paleozoi,

melyben a Mészkövek a túlnyomólag fellép Agyagpala, Homokk és

Conglomerátok mellett alárendelten vannak. Köznépi néven, mely azonban

a tudományba már régóta fel van véve, és a melylyel a legrégibb, gyakran

conglomerátnemú Homokkövet, de aztán általában a legrégibb üledéki

kzetek mindnyáját is jelölik, ezen határkzetek vonulatát Grauwacke-övnek

nevezik. További taglalásuk, miután jól felismerhet kövületeket ritkán

találni bennük, nagy nehézséggel jár, de mégis vagyunk már annyira, hogy
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azokban a paleozoi csoportnak mind a négy si'stemáját ki tudjuk mutatni.

Csekélyebb szilárdságuk egy részt a közép-öv kristályos silikát-kzeteihez,

más részt a Mész-öv sr tömeges kzeteihez képest, elsegítette az erosió

munkáját, melynek eredménye hosszúra nyúlt völgyeletck vágódása, melyek

az alpesi lakókra nézve igen fontos mveldési jelentséggel birnak. A

széles, mély fekvés völgyfenekek lankásabb lejtikkel míg egyrészt a

letelepedésre és földmívelésrc a hegység belsejében az egyedüli területet

nyújtják, más részt ott építhetk közlekedési utak is, melyek természet-

szerleg egyirányúak a patakmedrekkel.

De bányászati tekintetben is, nevezetesen az éjszaki Grauwacke-öv

kincsekben gazdagnak, st az Alpesekben a leggazdagabbnak mondható.

Abban vannak a hires Vaspát-érczek, melyeket a Schneeberg tövétl

Reichenautól kezdve nyomon kisérhetni Neuberg, Veitsch, Feistereck és

Eisenerz vonalán, hol, mondhatni, tetpontjukat (Innerberger Erzberge) érik

el, aztán tovább Radmer, Admont, Lietzen és Dienten vonalán egész Pillersee

és Schwatz vidékéig Tirolban. Ezen vasérczek a legjobbak közé számíthatók

a világon ; hatalmas telepekben vagy teleptömzsökben, részben telérben is,

legtöbbször Mészk kíséretében a silur fels emeletében fordulnak el. Már

a rómaiak mívelték és a mívelés még ma is emelkedben van. Ugyanazon

telepeken a Vaspáttal együtt gyakran találtatik a Rézkéneg, de ritkán

annyi, hogy a bányászást megérdemelné. Ezen ásványnak vannak azonban

fontosabb telepei Agyagpalában Stiriában (Kallvang), Salzburgban (Mitter-

berg, Zell am See) és Tirolban (Kitzbüchel).

Az . ezüsttartalmú fakóéreznek egy más, még pedig a mostani felfogás

szerint a Diáshoz számítandó telepe ismeretes Tirolban Schwatz mellett

Mészkben. A középkorban, az akkor igen hiányos technikai segédeszközök

daczára, bámulatos erélylyel zték ott a bányászatot, a mely a hires

augsburgi kereskedknek, és késbben a Fugger grófoknak roppant kincseik

nagy részét szolgáltatta; késbb a bányászat hanyatlott; az újabb idben

nagy áldozattal tett kísérletek, sajnos, eredményre nem vezettek.

Egyéb, kevésbbé fontos ércz-elfordulást mellzve, megemlíthet még,

hogy Schottvien közelében Gipszet nem jelentéktelen mennyiségben fejtenek,

és hogy a Semmeringen nem kevésbbé, mint Stiriában némely helyeken a

Grauwacke-övben magnesit lép föl, mit tzálló czikkek készítésérc lehetne

fordítani, mi azonban eddig alig történik; végre hogy a Grafit-telepek,

melyek némely helyen Stiriában Rottenmann táján ásatnak, nem, mint
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azeltt vélték, az skori, hanem a paleozoi kzetek közé tartoznak. Már

említettük, hogy a déli Grauwacke-öv irányában csekélyebb a szabályosság,

mint az éjszakiéban. A legnagyobb zavarodásokat egy oly kzet-elem idézi

el, mely az éjszaki Alpesekre nézve egészen idegen; ez egy eruptív porfir,

mely szilárd kzeteivel és tufáival déli Tirolban Bozen táján messze terjedve,

a tájkép jellegére, valamint az egész hegyszerkezetre is uralkodó hatással

van. A Marburg környékétl Bixen és Meran felé (hol a porfir kiterjedésének

éjszaki vége van), a kristályos palák és az üledéki kzetek között majdnem

kelet-nyugot közé es határ Merannál dél és délnyugotra hajlik el és csak

Rivanál olasz területen tér ismét vissza nyugotnak.

A Bozenvidéki porfir a Dias-korszakba való ; egészben véve tömeges

fenföldet alkot, melynek a mély bevágódású szurdokok bizonyos vad

arczülatot adnak ; lapos részein azonban, valamint meggömbölyödött tetin

dús növényzet tenyészik. E kzet eredeti színe szürkés zöld, az a sötét-veres

szín, melyet a sziklafalak a velük együtt elforduló Mészhegység fehér színe

mellett oly feltnleg mutatnak, az elmállás eredménye, melyre a porfir

nagyon hajlandó. Igen bensleg van összenve a porfirral az annak a

törmelékébl képzdött veres Conglomerát és Homokk, vagyis az ú. n.

Verrucano és Grödeni Homokk.

3. Éjszaki Mész-öv.

Az éjszaki Grauwacke-övnek valamelyik nagy hosszanti völgyébl

éjszak felé tekintve, ers ellentétben a déli oldal lankásabb erd és réttel

fedett lejtivel, azt találjuk, hogy itt csaknem függlegesen emelked puszta

fehér sziklafalak vannak, tövüknél meredek törmelék kfolyással, mely mész-

kövekbl áll. Ezek az éjszaki Mész-alpesek neve alatt összefoglalt széles

hegyövnek igen meredek déli oldalát képezik. Ezen Mészkövek, minthogy

daczára a különböz geológiai horizonoknak, petrografiai tekintetben hason-

lók, valamint a miatt, hogy csak néhány elszigetelt csekélyebb területen

tartalmaznak kövületet, ez eltt a részletesebb taglalás tekintetében nagy

nehézséget okoztak és ezért általában „Alpen-Kalk" gyjtnéven neveztettek.

Jelenleg ezen nehézségek legnagyobb részt le vannak gyzve ; most ugyanis

már tudjuk, hogy az Alpesi Mészben a Triásztól kezdve föl egész az Eocénig

minden sistema képviselve lehet. Ezen emeletek részleteit illetleg megfelel

geológiai szakmunkákra kell az olvasót utasítani ; szabadjon azonban figyel-

mét némely kiváló vonásra mégis kikérni.
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Az egész réteg-csoport legalsó tagját egy csillámban dús palás, több-

nyire vörös vagy tarka homokk, az ú. n. Verfeni-pala képezi, a mely a

Grauwacke-öv Paleozoi kzetei és a Mezozoi Mész-Alpesek között a határon

mindenütt fellép, de azon kivl is ezen utóbbiak területén több helyen föl

van tárva. Állandó petrografiai minsége, de meg a kevés, hanem könnyen

felismerhet nemek képezte faunája által ezen többnyire csekély vastagságú,

a legalsó Triászhoz tartozó rétegcsoport valóságos ariadne-fonál , melynek

segítségével a mészhegység szövevényében bizton eligazodunk.

A Mészkövek ftömegét a fels Trias különféle emelete, valamint a

Rati sistéma kzetei képezik. Az Alpesek területén túl éjszaki Európában

a Fels-Trias, az ú. n. Keuper, homokos-márgás rétegekbl áll, melyek

leginkább szárazföldi és édesvízi képzdésre mutatnak, míg a Rati sistéma

itt hasonló anyagú, de csak néhány méter vastagságú tengeri réteg-sza-

kaszból áll, mely a Trias és a Jura között foglal helyet. Az Alpesekben

ellenben ezen képzdmények egészen más facies-fejldésben , mint valódi

tengeri Mészkövek jelennek meg, például a Triashoz tartozó Halstadi-

Wetterstein és Esinó-Mész vagy a Rati Fdolomit és a Dachstein-mész

hatalmas hegytömegeket képeznek, melyeknek vastagsága ezer láb is van.

Az említettekhez képest aránylag csekély mértékben vesznek részt

a tulajdonképeni Mész-Alpesek alkotásában a Jura, Kréta és Eocén kzetek.

Különösen megemlítendknek tartjuk a Liashoz tartozó ú. n. Adncthi réte-

geket; ezek Cephalopodákban gazdag márványféle kzetek, melyeket Hallein

mellett Adneth táján terjedelmes kbányákban fejtenek, s Salzburg környékén,

de távolabb is, építési czélokra használnak sat.

A Mész-Alpesek arczúlata lényegesen eltér a kristályos Középsö-Alpe-

sekétl. Sokszor találkozunk itt kiterjedett fensíkokkal, melyek a mély

bevágódású völgy felé meredek sziklafalakat képeznek. Lassabban és cseké-

lyebb fokban, mint a silikát kzetek, szolgáltatnak elmállás által a Mészkövek

term talajt; ennélfogva lefelé tetemes mélységekig nemcsak a völgylejtök,

hanem még a fensíkok is gyakran mint khalmaz tnnek el gyér növény-

zettel. A völgyfenekeket nem tekintve, gyakran csak a régibb kóomladvá-

nyok gazdagabbak növényzetben a meredek sziklafalak tövénél és általában

olyan helyeken, a hol a Mészkövet márgás és homokos rétegek váltják föl.

Az ásványország azon használható anyagai közül, melyek a bán) asz

tevékenységének az éjszaki Mész-Alpcsekben kínálkoznak, itt csak egy bír

magasabb jelentséggel. Ez a Ksó, melyet részben még a történelem elli i
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idbl fenmaradott bányákban fejtenek Tirolban (Hall) és Salzburg táján

(Hallein, Hallstadt, Ischl, Ausse). A telepek a Trias sistemához tartoznak

;

a só ritkán tiszta annyira, hogy mint ksó jöhetne kereskedésbe, hanem

agyaggal van keverdve úgy, hogy elbb vízben felolvasztják és csak az

oldat lepárolása által kapott fttsót viszik kereskedésbe. A só folytonos

kísérje, a Gipsz, nagyon el van terjedve egyéb helyeken is ; többnyire a

Werfeni palák között találtatik és sok helyen ersen fejtik.
Jó

tulajdonságú

Kszenet, de csak csekély telepekben, ismerünk nemcsak a már elbb

Bisamberg a Dunánál Bécs mellett.

említett Gresteni rétegekben, hanem a Fels-Triashoz tartozó Lunzi réte-

gekben is, továbbá a Gosa-rétegekben és egy a fels eocénhez számított

öblözetben Hering vidékén, Tirolban. Aszfaltot Seefeld mellett a Rati sistema

kzeteibl kapnak, végre ólom- és horgany-érczeket némely helyen a fels

Trias Mészköveibl kapnak, nevezetesen Tirolban Nassereit táján.

4. Az éjszaki Alpesek Homokk-öve.

A Mész-öv sziklás hegyeivel ers ellentétben az éjszaki szélen lankásan

gömbölyded, többnyire erds, vagy a hol a lejtk egyenesebbek, szántóföld

és réttel fedett, és sokkalta alacsonyabb hegyek emelkednek, melyek Bregenz-

14*



108

ti a bódeni tó táján kezddve egész Bécsig (Kahlen- és Leopoldsberg)

5— 15 km. szélességben egy folytonos s az Alpesekbe benyúló kereszt-

völgyek által csak itt-ott megszakított vonulatot képeznek, s melyeknek a

folytatása még a Duna balpartján is (Bisamberg és Rohrwald) felismerhet.

Órákig el lehet a Wienerwald éjszaki részében, mely ezen övhöz tartozik,

járkálni a nélkül, hogy egy-egy kszálat vagy általában valami kzetet

látnánk. Ha azonban egy kbánya, vagy egy vízmosás, bárhol is ezen hegyek

belsejébe betekintést enged, változatlanul ugyanazt a képzdményt látjuk,

tisztán réteges, Csillámban dús homokk-padokat, melyek Márgapala vékony

rétegeivel ezerszeres ismétldésben váltakoznak. A geológusra nézve ezen

ú. n. „Bécsi Homokk-öv" hálátlan terület; leszámítva a Márgapalákban

néha találtató lenyomatokat, melyek tengeri algák alakjára emlékeztetnek,

újabb idben azonban Férgek nyomaiul magyaráztatnak, felette ritkán lehet

szerves maradványokat találni, melyekbl azonban lassanként mégis az tnt

ki, hogy ezen Homokkövek részben a Kréta-, részben az Eocen-képzdmé-

nyeknek felelnek meg. Nem tekintve ezen kzetnek mint földmivelési talajnak

az értékét, egyéb anyagot gyakorlati használatra alig szolgáltat; aránylag

még legfontosabb az, hogy a Homokk-rétegek között található Márgát

itt-ott jó vízálló mész készítésére használják fel. Késbben látni fogjuk, hogy

a bécsi Homokkhöz igen közel álló képzdmény, nevezetesen a Kárpáti

Homokk Magyarországon, továbbá az ú. n. Flisch Boszniában és egyebütt

még sokkal nagyobb elterjedésben fordulnak el, mint az Alpesekben.

5. A eléli Mész-Alpesek és a Balkán-rendszer hegységei.

Valamint az Alpesek déli Grauwacke-öve kevésbbé szabályos szerke-

zettel bír, mint az éjszaki, ugyanazt találjuk a mezozói és a régibb kenozói

hatalmas tömegekre nézve is, melyek e hegységnek a déli oldalát egész

a nagy kiterjedés lombard-velenczei síkságig képezik ; ezek szerkezete hegy-

rajzi és földtani tekintetben szintén bonyolultabb, mint az éjszaki Alpesekben.

Ez övnek a monarchia területéhez tartozó legnyugotibb részében

éjszak-keleti csapás uralkodik, továbbá a bozeni porfir-tömzsnek déli és

keleti környékén az újabb korú üledékes és eruptív kzeteknek, mondhatni

egész zrzavarával találkozunk és csak a Karni Alpesekben áll ismét helyre

a rendes nyugat-keleti csapás, mi aztán a Karavankán, a Juli Alpesek

éjszaki felén, a Sannthali Alpesek és a Cilii táját képez hegy vidéken

is folyton megmarad egészen a már Stiriában kezdd nagy magyar
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medencze síkságáig, a mely felé a hegység ersen kinyomúló sziklákban

törik meg.

Lássuk elbb a szorosabb értelemben vett déli Alpeseket. Itt is ugyan-

azon kzetek uralkodnak, mint az éjszaki Alpesekben, a Trias és a Rati

emeletek különböz tagjai szolgáltatják az anyagot a hatalmas hegytömzsök

és lánczok felépítéséhez. Van azonban néhány könnyen felismerhet különb-

ség is. Ide tartoznak a már említett szigetek, melyeket kristályos kzetek

felbukkanása képez; ide tartozik továbbá azon jelentékeny elterjedés, melyet

a különböz Mezozói korszakba tartozó eruptiv-kzeteknél Tufáikkal egye-

temben, névszerint a meredek alakulatai által annyira jellemzett déltiroli

Dolomit-Alpesekben a bozeni Porfir-tömzs területén keletre találunk. Ilyenek

a Monzoni-Sienit és a Turmalin-Granit Predazzo környékén, a szemcsés

kristályos kzetek, a minkkel csak az skori képzdményekben szoktunk

találkozni, továbbá a Melafir, az Augitporfir és az ú. n. Syenitporfir, melyek

azonban mind a Triász lerakodása idejében törték keresztül az üledékes

kzeteket és azokra sokfélekép átalakítólag hatottak. L. von Buch, ki ezen

klasszikái vidék kutatásánál els dicssségét aratta, és Humboldt ideje óta

a legjelesebb geológusok nagy száma zarándokolt oda, míg a turisták zöme

e vidék felülmúlhatlan tájképi bájait kellleg csak újabb idben méltatja.

Egy további sajátság, mely a déli Alpesekben, szemben az éjszakiakkal

megvan, az azok tövénél hiányzó folytonos Homokk-öv. A lombardi Alpe-

sekben a Lago Maggiore és Lago d'Iseo között találni ugyan egy, noha

keskeny, de a bécsi Homokkvel analóg, itt Macigno-nak nevezett képzd-

ményt , mint a Mész-Alpesek elhegyét ; a Garda-tón túl keletre azonban

ezen öv hiányzik, vagy inkább a Kréta és Eocén korszak meszes kzetei,

az ú. n. Rudista- és Nummulitmész által pótoltatik, mit tovább az Adriai

tenger felé éjszakkeleti irányban nyúló hegyvonulatokban még jobban elter-

jedve ismét föltalálunk, s mirl bvebben is fogunk szólani.

Ksó, valamint Kszén, melyek az éjszaki Alpesekben a legfontosabb

bányászati tárgyakat képezték, a déli Alpesek mezozói rétegeiben épen nincs

;

nagy fontosságot nyernek ellenben az ólom- és horgany-érczek a fels Trias

Mészköveiben, nevezetesen a Karni és Gaithali Alpesekben, valamint a Kara-

vanka hegységben. A karinthiai ólom, jelesen Bleiberg és Leibei kohóiban

készítve, különös tisztasága miatt nagy becsben áll.

A déli Alpesi knek délkeletre húzódó szárnyában, és az ezzel elválaszt-

hatlanúl összefügg Balkán-rendszeri hegységben, a mennyiben helyén van
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arról itt szólani, többszörösen ismétld vonulatokban, melyeknek éjszak-

nyugatról délkeletre men csapása mindenütt felismerhet, legközelebb azon

kzetek folytatását találjuk, melyeket eddig a déli Alpesekben is láttunk.

Mindenki ismeri a Ouarnero és Dalmáczia keskeny és hosszúra nyúlt

szigeteit, melyek többé-kevésbbé keskeny csatorna által elválasztva, a szá-

razzal szemben feküsznek. Ezek a tenger színtje fölé emelked gerinczei azon

ránczos hegységnek, melynek medenczéit víz borítja. Általában világos,

gyakran vakító fehér Mészkövekbl állanak, melyek a Kréta sistéma külön-

Szent-Canzian a Karszt vidéken.

böz emeleteibe tartoznak, de csaknem mindenütt sajátszer, egészen kihalt

Puhány-osztály fajai által jelezve, Rudisfa-Hiéssnelt neveztetnek; ezekhez

itt-ott Eocén Nummulitmész is csatlakozik. Átmenvén a kontinensre, legel-

ször is ugyanazon Mészköveket találjuk részben nagy kiterjedés fensíkban,

mint a tulajdonképeni Karsztban, részben parallel hegysorokat képezve,

közöttük hosszanti völgyekkel , melyek fenekét itt már tenger nem fedi,

hanem az Eocén korszakból fenmaradt Homokk és Márga képezi. Ez

utóbbiak termékeny, jól mívelt földek által fedett oázokat képeznek a Karszt-

vidék kietlen szikla-sivatagai között. Ezen Mészkhegyek azonban jellegesen

kifejldve mutatják azt, a mit a Karszti tünemények alatt értünk. Egy min-
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denütt megszakadozott és zúzódott fölszín a levegbeli tényezk kzetbontó

hatásának mve, számos tölcsérded mélyedés, ú. n. dolinák, valamint

nagyobb, nyilt lefolyással nem bíró medenczék és vakvölgyek, itt-ott egy

szélesre nyilt kapu valami sziklafalban, vagy egy tátongó torok, mely

vágyat kelt bennünk a titokzatos mélységek kutatására. Ezekben azután

egy egész labirinthja van a folyosóknak, repedéseknek és barlangoknak

s azokban a nap sugara által soha nem világított zajgó patakok, tomboló

vízesések, majd ismét csendesebb tavak azon tündéri cseppk-képzdmé-

nyekkel, melyekre a bátor kutató képzeldése olykor a legfurcsább hasonla-

tosságokat fogja rá, a szárazföldi és vízi fauna vak állataival, melyek a

napvilágot nem trik el, végre nem ritkán azon agyagban, mely a feneket

képezi, kihalt emlsök számtalan csontjával, a melyek között a barlangi

medvének jut az els hely, de melyek közt gyakran a mi saját nemünknek

történelmet megelz idbl származó maradványai is elfordulnak.

Az igen gazdag körlégi -lecsapódás minden vize azonnal eltnik a

Karszt-fensíkon, a fölszín hasadékaiban és odúiban, s föld alatti útjában a

víz részint chemiai, részint mechanikai hatásával mindinkább tágítja az

üregeket. Beszakadás a következése, ha a tet boltozata elgyöngül. Ebbl

keletkeznek a dolinák, melyek, nevezetesen olyan helyeken, a hol a víz a

mélyben vízálló kzeten mozog tovább, fokozatosan vak völgygyé, ha pedig

a legutolsó ívboltozat is beszakad, végre nyilt völgygyé változik át. Ezen

Karszti tünemény azonban nem csupán a tengerparti vidék fiatalabb Mész-

köveire szorítkozik; ha ezektl bellebb hatolunk a száraz földön, találunk

régibb korú Mészköveket is, melyek hasonlót mutatnak. Fótömegök csak

úgy, mint az Alpesekben, a Triasba tartozik, és hogy azokban a Karszti

tünemények nem hiányzanak, arról tanúskodnak a Zirknizi tó köri azon

fels Trias Mészkövek, a melyekben azokat minden megkívántató sajátsággal

szintén láthatjuk.

Csak az alsó Trias-Mész alatt emelkednek ki itt-ott már a küls,

nagyobb kiterjedésben azonban a bels lánczokban Verfeni Palák, valamint

ezek alatt Paleozói kzetek, és pedig itt is leginkább Palák, részben igen

magas fokú kristályos szerkezettel. Ezen képzdményekkel, melyek Krajná-

ban és a horvátországi partvidéken nagy kiterjedésben észlelhetk, Boszniá-

ban pedig önálló hatalmas hegylánczokká fejldvék, mind a tájkép jellege,

mind a talaj termékenységének föltételei megváltoznak. A Mészkbl álló

sziklahegységek helyett, melyek azonban a természettl nincsenek feltétlen
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A „Rjeka-Loch" Szent-Canzian mellett a Karszt vidéken. .
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terméketlenségre kárhoztatva, szelídebb alakokat és földmívelésre alkalmas

talajokat is találunk.

Némi joggal állítható, hogy a Paleozói hegylánczok Boszniában egy

kétoldali hegyszerkezet tengelyét képezik, melynek az éjszakkeleti oldalán

ismét fiatalabb üledékek csatlakoznak. Bosznia geológiai térképén a Flisch-

complex névvel jelölt kzet-vonúlat az, mely Horvátországban Glinától

folyvást szélesedve délkeleti csapással az elfoglalt terület éjszak-keleti részét

legáltalánosabban képezi. Ezen complex Homokkövekbl áll, a melyek

mindenben hasonlók azokhoz, melyeket bécsi Homokk és Macigno név

alatt már megismertettünk ; de nemcsak hogy gyakrabban állanak tisztább

Mészkövekkel összeköttetésben , hanem mindenütt számos és hatalmas

Serpentin^ meg Gabbró kzet van beléjök települve, mi monarchiánk-

hasonló Homokk területein ismeretlen, de az Apenninek Macigno Homok-

köveiben szintén úgy fordulnak el. Ha még azt is megemlítjük, hogy keleti

Boszniában Srebrenica táján trachitos kzetek hatalmas tömzse tör keresztül

Paleozói Palákon, és hogy az ország belsejében több nagyobb, kisebb

medencze találkozik kitöltve neogen édes vízi kzetekkel, melyek nemcsak

a termékeny talaj, hanem gazdag Barnaszén-telepek által is fontosságot nyer-

nek : akkor minden nevezetesebb mozzanatot kiemeltünk, mely a bennünket

foglalkoztató e hegységek szerkezetének leírásánál erre igényt tarthat.

Ásványkincsekre nézve ezen vidék gazdagnak mondható. Krajnában

Idria oly higany-teleppel bir, mely fontosságra nézve Európában a második,

Boszniában pedig az elfoglalás néhány éve óta, nem tekintve a Fakóéreznek

paleozói rétegekben való számos lelhelyét, rendkívül nagy kiterjedés

Vörös-vasérczeket (Vares) , mívelést megérdeml Rézérczeket (Majdan) és

Antimont (Foinitza) fedeztek föl. A Trias Mészkövei jelentékeny Mangan-

ércztelepeket tartalmaznak. A Flisch-környék Serpentinjei Chrom-érczekben

gazdagok. A Trachitban végre Srebrenica környékén ólom- és ezüst-tartalmú

parallel telérek húzódnak, melyek már a rómaiak idejében mívelésben voltak,

a középkorban abbahagyattak, de a mostani kutatások alapján a jövre nézve

jó kilátással kecsegtetnek.

A Kárpátok.

Noha szerkezeti alkat tekintetében nagy a különbség a Kárpálok és az

Alpesek között: a kzetanyagra nézve, leszámítva a Trachitot, mi az

Alpesekben, mondhatni, csaknem teljesen hiányzik, oly nagy a megegyezés,
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hogy geológiai szempontból összetartozókúl, vagyis úgy kell ökct fölfog-

nunk, mint részeit azon dél-európai nagy hegység-rendszernek, melyhez a

Pyrenéusok, az Apenninek és a Balkán félsziget összes hegységei is oda

tartoznak.

i. Az skori kzet-szigetek és azok elhegyei.

Ama legrégibb skori közetek, melyek a Kárpátokban mutatkoznak,

itt nem valamely két oldalvást, vagy részarányosán épült hegységnek a

középs övét képezik , mint az Alpesekben , hanem inkább úgy tnnek

föl, mint nagyobb, kisebb szigetek és sziget-csoportok, melyek fiatalabb

üledék kzetekbl emelkednek ki.

Ilyen , egymástól elkülönített szigetek számos csoportja képezi , ha

szabad ezen kifejezést használni, a fels-magyarországi Kárpátok vázát; egy

másik ilyen csoport a kárpáti erdshegység délkeleti végén Máramarosban,

a rodnai havasokban és Bukovinában lép föl, honnét Erdély éjszak-nyugoti

havasaiba csap át; egy harmadik, még pedig ezen sziget-csoportok közt a

legnagyobb, az Erdély déli részében lév magas hegység, honnét a kristályos

kzetek tovább a Bánságba húzódnak be ; a negyedik végre a Bihar-hegység

középs tömegét képezi, melyhez aztán odább éjszakra Szilágymegyében, meg

a Szamos mellékén Nagybánya felé nagyobb és kisebb szigetek csatlakoznak.

A fels-magyarországi Kárpátok legtöbb kristályos szigetében, így

Pozsony hegységében, a Magurában, stb., de fleg a Magas-Tátrában Gránit

uralkodik a kristályos Palák felett ; e szigetek közül a legnagyobban, melyhez

a liptói havasok, továbbá a szepesi és lcsei hegységek is oda tartoznak,

mutatkozik ismét a fordított arány. Minden más csoportban alárendelt a

kristályos tömegkzet: így a második sziget-csoportban éjszakkeleti Erdély-

ben, Gyergyó-Szent-Miklós táján, egy pompás syenit-tömzs a Ditroitnak is

nevezett kzettel, továbbá Gránit a déli erdélyi és a bánsági hegylánczban

is kissé nagyobb kiterjedésben a Bihar-hegységben fordul el. A Palákra

nézve megjegyzend, hogy a Kárpátokban is többszörösen észlelni a három

legjobban elterjedett fajnak olyatén egymásra következését, hogy alul van a

Gneisz, felette a Csillámpala, a felett pedig az Agyagpala, és hogy a kris-

tályos Mészkövek a hatalmas Rodnai havasokban, részben Bukovinában is,

de aztán a bihari törzs délkeleti oldalán is nagyobb kiterjedésben találtatnak.

Ezen kristályos szigetekhez, kzeteikre rakodva, mindenütt régibb

üledékek csatlakoznak, de nem körös-köri, hanem csak egy oldalról, még



117

pedig azon nagy kör küls oldalán, melylyel a Kárpátok, mint ezen munka

hegyrajzi részében már említve volt, a nagy magyar Alföldet befogják. így

látjuk ezen lerakodmányokat a kristályos tömzsre a fels magyarországi

Kárpátok éjszak-nyugoti és éjszaki részén Bukovinában éjszakkeleten, Erdély-

ben és az erdélyi határhegységben délkeleten (Brass környékén), és délen

(már a monarchia határán túl Romániában). Csak a Bánságban találjuk,

hogy a kristályos és üledékes kzetek éjszakról délnek csapó vonulatokat

képeznek váltakozva, valamint a Bihar-hegység kristályos tömzsét is keletrl,

délrl és nyugatról ilyen üledékek környezik.

A mi magukat a régibb üledékes kzeteket illeti, nem tekintve a

Carbonos sistema kzeteinek néhány egészen alárendelt elfordulását, azok

alatt a Paleozói korszak üledékes kzetei csaknem merben hiányzanak. A
legrégibb, mindjárt a kristályos kzetekre települ képzdmény egy vörös

Homokk, legtöbbször kövületek nélkül, valószínleg Dias; ezek fölött

Werfeni Palákat találni, melyek aztán az Alpesekben találtakkal úgy petro-

grafiai, mint paleontológiái tekintetben tökéletesen megegyeznek.

A tovább következ, leginkább meszes kzetekben szintén nem nehéz

felismerni a Trias különböz emeleteit és facies-fejldését, valamint a Ráti,

jura, Kréta és Eocén korbeli képzdményeket, melyekkel már az Alpesekben

megismerkedtünk, a nélkül azonban, hogy a Mészk-hegység itt valahol oly

hatalmas tömegekké torlódnék fel, mint ott.

Felette gazdagok és változatosak a Kárpátok kristályos kzeteiben el-

forduló ércztelepek, nevezetesen ott, hol nagyobb kiterjedésben jönnek a fel-

színre. Elég legyen itt említeni a vas-, réz-, kobalt- és nikel-érczeket, továbbá

a higanytartalmú fakóérczeket Szepes- és Gömör- megyében, a Csillám-

palában lév mangánérczeket, az Agyagpalában lev ólom- és horgany -

érczeket, úgyszintén a rézkénegnek a Chloritpalában mértföldekre terjed

telepét Bukovinában, melynek tovább délkeletre folytatása van Erdélyben

Balánbánya táján; ide tartozik a Kárpáti országok legjelentékenyebb vasércz-

telepe, melyet Vajda-Hunyad táján Gyalárnál fejtenek, végre az Orsova táján

az Alduna mellett Serpentinben találtató Chrómvasércz tömzsök.

A Kárpátok kristályos szigeteit kisér üledékes kzetek ellenben külö-

nösen Krassó- Szörény megyében az ásványország használható anyagainál

fogva nagyobb, mint csupán helyi jelentséggel bírnak. Ide tartoznak a

legalsó jurához tartozó hatalmas kszén-rétegek Steierdorf táján, továbbá

Moravicza mellett a nevezetes, ú. n. érülési (contact) képzdmények Mezozói
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Mészk és régibb Kenozoi eruptív kzet határán, mely mágnes vaskövet

tartalmaz, az aranytartalmú vaskéneg Uj-Moldován, a réz-ércz Szászkán, az

ezüsttartalmú ólomkéncg Csiklován, Oraviczán, Dognácskán, stb.

2. Tracliit-liegységek.

Már elbb szóltunk a Trachííról, mint olyan külön kzetfajról, mely

a Kárpátokat az Alpesektl megkülönbözteti. Ezen vulkáni, a mai tzhányó

hegyek láváihoz hasonló módon izzón folyó állapotból kihlés által meg-

merevedett kzetek együttesen a törmelékeikkel, hömpölyeik és finomabb

zúzási termékeikkel, valamint vulkáni hamuiokból összeállított Conglome-

rátjaik és Tufáikkal mind a Neogen idszakban jöttek létre, midn tehát a

Kárpátokban olyan vulkáni tevékenység uralkodott, melyhez hasonlót a jelen

korban legfölebb Chile vulkán óriásaiban, vagy Mexikó hasonló hegy-

lánczaiban találunk. Ezek a Kárpát hegyláncz ívének déli oldalán futnak

a medencze éjszaki felében, melyet ennélfogva a magyar Alföld nagy sülye-

dés területétl, valamint az aránylag magas fekvés neogen dombvidéktl

Erdély közép részén élesen elválasztanak. Az els, inkább tömzs-alakú

trachyt-tömeg a híres selmeczi hegységben van kifejldve, melyhez tovább

délnek a dunai trachitcsoport csatlakozik, melyet ezen folyó Esztergom és

Vácz között ketté vág. Ez utóbbit már úgy is lehet tekinteni, mint egy

részét a késbben megemlítend magyarországi középhegységnek ; hasonló

áll a Mátra trachitcsoportjáról, melyet a Zagyva pataktól keletre a

Tárnáig tetemes szélességben kifejldve, innét aztán a Bükk-hegység déli

részén keskenyen folytatódva Miskolczig követhetni. — Nem messze innét

kezddik a délrl éjszaknak csapó Tokaj-Eperjesi Trachithegység, mely a

fels-magyarországi kristályos és régibb üledékes kzetek képezte hegység

tömegét metszi ketté, és erre következik aztán a leghosszabb és leghatal-

masabb trachytvonúlat, az éjszak-nyugotról délkeletre csapó Vihorlát- Gtctín

hegység, mely csekély megszakadással hasonló irányban aztán a Hárgitta

hegylánczot képezi Erdély keleti oldalán. Van ezenkívül sok helyen elszige-

telve fellép Trachit is Krassó-Szörény megyében, Biharban, Fehér és

Baranya megyékben, stb.

A Trachit név voltaképen gyjt név. Már futólag nézve is különbségei

venni észre közöttük, ezt azonban még nagyobbnak találjuk, ha tanulmányo-

zásuknál a mikroskópót és a chémiai elemezést is alkalmazzuk. A megkülön-

böztetés falapját a Trachitban elforduló földpát képezi. Ha a földpát
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plagioklas, akkor a trachit faja Andesü-nek mondatik, ha pedig üveges és

derékszög alatt hasadó földpátot, ú. n. Sanidint találunk benne, akkor

szorosabb értelemben vett Trackü-nak mondatik. Magyarországban a

Trachitok zömét az Andesit képezi. Az Andesit alap-anyaga sr fekete

vagy szürke, az elmállásnak aránylag ersen ellenáll, és így az ebbl álló

meredek hegyalakok nem ritkák. A Trachitok minden nemének egy külön

módosulata a Zöldk- Trachit, melynek színe zöld ; ez ellenkezleg könnyen

mállik s ekkor a levegn barna színt vesz fel, s a belle képzdött hegy-

alakúlatok gömbölydedek és néha harangalakúak. A Zöldk-Trachit különös

ontosságot az által nyer, hogy nemes fémtartalmú érczeket tartalmaz.

Habár a nemes fémbányászat Magyarországban olyan virágzásnak már

régóta nem örvend, a milyen múltjában van feljegyezve, azért még ma

is sok ezer embernek nyújt keresetet.

A legfontosabb ércztelepek, melyekrl a részletek ezen munka késbbi

fejezeteinek vannak fönntartva, a selmeczi trachit hegycsoportban Selmecz

és Körmöcz környékén vannak; nevezetesek továbbá a Vihorlát-Gutin

csoport délkeleti végén Nagybánya, Felsbánya és Kapnik ércztelérei, úgy-

szintén Rodnánál ez és a Hargitta-csoport között, végre a bihari tömzs

déli oldalán az Erdélyi érczhegység Európának aranyban a leggazdagabb

vidéke, melyben az Arany nemcsak szabadon, mint rendesen, hanem némely

helyen az annyira ritka Tellur-elemmel vegyülve is találtatik.

A tág értelemben vett Trachitot többnyire érdes likacsos alap-anyag,

világos fehér vagy vörös szín jellemzi; nagy kiterjedésben Zöldk-Trachit

nélkül kiképzdve így a dunai Trachit-csoportban találjuk, de megvan

minden egyéb más csoportban is. A magyar fváros közelében a Dunához

közelebb es némely hegyben Szobb, Zebegény, Visegrád és Bogdány kör-

nyékén fejtik, és burkolásra koczkákat meg lapokat készítenek belle,

melyek nemcsak Budapesten, hanem számos vidéki városban is nagy elter-

jedésnek örvendenek. Magyarország egyik világhír nevezetessége, a nemes

opál, hasonlóképen Trachitban van a Tokaj-Eperjesi hegylánczban, Kassától

nem messze, Vörösvágás mellett Dubnikon, hol az Opál néha egyes tele'rek

mentében, de legtöbbször minden szabály nélkül a kzet üregeiben találtatik.

A Trachitokhoz tartozik végre azok egy külön üveges módosulata,

az ú. n. Riolit is, (Liparitnak is nevezik). Nagy mennyiségben tartalmaz

kovasavat, és így az egész csoport legsavasabb kzete. Vulkáni eredet, s

kisebb mennyiségben, mint lávaár a nagyobb Trachit hegység oldalán
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foglal tért. Ide tartoznak a nagyon elkovarezosodott olyan Trachit-kzetek is,

melyekbl a Garamvölgyben (Geletneken, Újbányán) malomkövet készítenek.

A Trachit mállása termékeny talajt szolgáltat ; a trachit-hegység

magasabb része rendesen erds, az alsóbb részek azonban igen alkalmasak

földmívelésre ; a leghíresebb borok egyike, a tokaji, legnagyobb részt a

Trachit mállási eredményébl származó agyagtalajon (Nyirok) terem.

3. A Kárpáti Homokk.

Szólanunk kell még a Kárpátoknak azon kzetérl, mely a legnagyobb

területet foglalja el; ez ugyanazon képzdmény, melyet az éjszaki Alpesek-

ben Bécsi Homokknek, a déliekben Macignonak, Boszniában Flisch-nek

mondottunk, itt pedig Kárpáti Ifo7/iokkö-mk neveztetik.

Az éjszaki Alpesekben a bécsi Homokkövet egész a Dunapartig kisértük

a balparton (Bisamberg és Rohrwald) ; itt azt a széles Morva-mez egy kis

darabon megszakítja, de odább nem messzire a Kis-Kárpátokban újra föl-

találjuk, hol a fels-magyarországi Kárpátok skori tömegét kisér üledékek

éjszak-nyugoti szegélyét képezi. Nagyobb terjedelemmel folytatódik éjszak-

keletre, eléri a nagy kárpáti ívnek tetpontján, körülbelül Eperjes délkörén,

legnagyobb szélességét (140— 150 kilométer), aztán délkeletre fordul és

tovább Erdély keleti határán délnek megy, végre Brassótól délnek, Romá-

niában ismét délnyugotnak és nyugotnak tart. A kárpáti ív bels részében

elforduló kzet változatosság által nem háborítva a küls kanyarulaton

folytonosan követhet és az ott az ív belsején elforduló skori , majd

régibb üledékes, majd végre Trachit-közetekre borúi, ezek mindegyikét

egészben véve gyúrd gyanánt fogván be. Vannak azonban egyes részei ezen

kör belsejében is, így a Vihorlat-Gutin vonulat és a Bihar-hegység között

a keleti és a déli oldalon, hol a kárpáti Homokk szintén tetemes kiterje-

désben látható. A kárpáti Homokk által képezett hegyek arczúlata lényeg-

ben ugyanaz, mint az éjszaki Alpesek Homokk övében, t. i. szelíden

hullámzó gömbölyded, többnyire erds hegyek, hosszúra nyúlt lánczok,

melyekben ha vannak is néha meredekebb lejtk, de a függleges hegy-

oldalak ritkák és a tar sziklák csak kivételesek.

A kzetek maguk azonban ismét Homokkövek fárasztó egyforma-

sággal, itt-ott átmennek durvább Conglomerátba, azután palás Agyagba

és Márga-palába , mely aztán néha tisztább Márgás Mészszé fejldik ki.

Csak ritkán tartalmaznak szerves maradványokat; azonban mégis sikerült

16
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a geológusok kitartásának, az egyes emeleteket a Kréta meg az Eocénbe

kielégít biztossággal elhelyezni és egymástól éles vonalakban külön válasz-

tani. Ezen eredmények nemcsak tudományos, de gyakorlati tekintetben is

nagy becscsel birnak. Ezekbl tudjuk, hogy az újabb idben óly fontosságra

vergdött s a Kárpáti Homokk legjelentékenyebb ásvány-terményeit

képez petróleum és földi viasz a rétegsorozat bizonyos emeletéhez vannak

kötve, nevezetesen az Alsó-Krétához tartozó ú. n. Ropianka-rétegekhez,

továbbá bizonyos palához, mely halmaradványok által van jellemezve és

a fels Eocénhez tartozik; ennek, valamint azon tény megállapításának,

hogy leginkább a réteg-nyergek azok, melyekben a földi olaj legnagyobb

részt meggylve találtatik, köszönhetni, hogy a kutatások némileg biztos

tudományos alapon tehetk meg.

A petróleum jelenléte a Kárpátok Homokkövét elnyösen különbözteti

meg az Alpesekétl ; de vasérczeket is találnak benne, bár azok nem

különösen gazdagok és jók, de mégis alkalmasok arra, hogy a Teschen

környékén lév nagy kohókban feldolgoztassanak. A mi azonban a Ksót
illeti, melynek telepei Galicziában oly nagy fontossággal birnak, az nem

a kárpáti Homokkben fordul el, mint többször állították, hanem az ezek

felett elterül neogen rétegekbe van betelepülve, mirl késbben még

szó lesz.

Még egy tüneményrl szabadjon futólag megemlékezni a kárpáti

Homokk vidékét illetleg. Nem ritka eset, hogy a körivev lágy kzet-

anyagból elszigetelt mész sziklák állanak ki vagy egyesével, vagy sorosan

nagyobb csoportot képezve, melyek régibb sistemákba és pedig legtöbbnyire

a Jurába tartoznak és a melyekkel a Homokkövek ellentétes településben

vannak. Ezen sziklákat a német mszótárban „Klippen-Kalk" néven találólag

nevezik, melyek a Homokk tengerbl mint szirtfokok bukkannak fel.

Némely tájon feltn nagy számmal vannak; így Galicziában, Neumark

közelében, Rogoznik és Siebenlinden között egy oly vonulatban, melynek

hossza 85 és szélessége csak vagy 8 kilométer, több, mint 2000 ilyen

szirtfokot lehet összeszámlálni, melyek közül némelyiknek térfogata csak

néhány méter ugyan, de azért mindegyike megtartja az alkotó egységet,

a mennyiben a szomszédos szirtfoktól Homokk-tömeg által van elválasztva.

Ezen sajátságnak, mely a Homokk vidék örökös egyhangúságába úgy

geológiai, mint tájképi tekintetben örvendetes változatosságot hoz, azt

tehetjük fel, hogy a szirtfokok rideg kzete eredetileg a Homokk födél
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alatt, mint összefügg réteg terit el, azután azonban ugyanazon oldal-

nyomás következtében, mely a Homokk-rétegek ránczosodását is elidézte,

szétzúzódott, és egyes hantokban a Homokk födél fölé nyomatott.

4. Szigethegységek a magyar Alföldön.

A Kárpáthegység éjszakról, keletrl s dél-keletrl, a boszniai hegység

dél-nyugotról, az Alpesek nyugotról képezik azon kört, a mely a nagy

magyar, és az ennek csekély kiegészítését képez stíriai Alföldet körizárja,

melynek talajviszonyaira még visszatérünk. Itt csak azon hegységekrl kell

megemlékeznünk, melyek ezen Alföld közepén, szigetszerleg emelkednek

ki a nélkül, hogy a befogó kör-hegység részei gyanánt volnának tekinthetk.

Ide tartozik mindenek eltt a magyarországi Középhegység, mely,

bár sokszor megszakad, az éjszaki Kárpátok déli nyúlványaitól Miskolcz

táján délnyugati irányban követhet egész a hasonló vonulatban találtató

Balaton-parti hegységekig. Ebben az els csoportot a Bükk-hegység képezi

Miskolcz és Eger között, a melynek egyik nevezetessége, hogy benne a

kárpáti országokra nézve oly annyira ritka Paleozói kzetekkel találkozunk

és pedig a Kszén sistema Paláival és Mészköveivel, melyek együttesen

fiatalabb, többnyire jura Mészkövekkel, valamint érdekes régibb eruptiv

kzetekkel (Diallagit-peridotit = Wehrlit) a csekélyebb kiterjedés hegy-

tömeg éjszaki felét képezik. A déli oldal épen úgy, mint a hozzá csatlakozó

Mátra, Cserhát és Dunai trachit csoport Esztergom felé, mint már mondtuk,

legnagyobb részt Trachitból áll. Tovább délnyugotra hozzá csatlakozik a

felettébb érdekes, ha nem is magasra emelked, de egyes vidékein tájképi

szépségei által is kitn buda-bakonyi erds és a balatoni hegység. A ftö-

megtl kissé elválva, Fehérvártól éjszak-keletre gránitféle kristályos kze-

teket találni, melyeken itt-ott Trachit tör keresztül. Ezt talán úgy lehet

tekinteni, mint azon mezozói rétegközetek alapját, melyekbl ezen hegységek

erds részei össze vannak téve. Rendkívül gazdag tagosúltságban, csaknem

rétegrl rétegre, különféle kövületek által jellemezve találni itt csaknem

minden emeletet, kezdve az alsó Triastól fel az Eocénig, még magát a

hegység alakulatát tekintve is, oly kifejldésben, mi egészen az Alpesekre

emlékeztet. A Bakonyi erd hegységérl valóban azt lehet mondani, hogy

az kicsiben a Mész-Alpesek másolata. Gyakorlati fontossággal bír itt egy

igen jó kszén-telep Esztergom délkeleti tájékán az Eocén rétegekben,

úgyszintén azon vörös márványt nyújtó Mészk a Jura sistemából, mely
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egészen hasonló az Alpesekben Hallein tájékán Adneth mellett elfordulóhoz,

és a melyet Tata közelében, Piszke meg Almás vidékén, nagyban fejtenek

és fleg Budapestre szállítanak.

Még egy kzet vesz lényeges részt a magyarországi középhegység

összetételében, melyrl eddig nem volt alkalom szólani. Ez a Bazalt a

Kenozói korszak bázisos eruptív kzete, mely egy részt a Vácztól éjszak-

keletre elnyúló dombvidékben egész Rimaszombatig egyes kúpokban lép

fel, más részt a Balaton tó nyugoti táján hatalmas és festi kúphegyeket

képez. Ezek részint szilárd kzetbl, részint likacsos salakból és lávából

állanak, mit különösen a tet felé észlelhetni, míg az oldalokon rendesen

Bazalt-Conglomerat és Tufa- rétegek terülnek el. A Bazalt kimutathatólag

fiatalabb, mint a Trachit; képzdése a Neogén id legfiatalabb szakába

esik. Nem tekintve egy-két Trachit hegyet, a tovább nyugotnak találtató

kúp-hegycsoport Stiriában Gleichenberg kies vidékén szintén Bazaltból áll,

mit azonban daczára, hogy az Alpes hegység részét képezi, kzettani össze-

tartozás miatt itt említünk meg. Egy további és pedig nem kevésbbé érdekes

hegység-sziget a magyar Alföldön a pécsi hegység, melyben kitn Kszén

nagy mennyiségben fordul el , mely a Lias kzetek egy részét képezi

;

továbbá a már említett, külön álló hegycsoportok Horvátországban, a szerémi

és péterváradi hegység, hol kristályos és régibb üledékes kzetek lépnek fel,

melyeknek részletes leírásába bocsátkozni azonban messze vezetne.

A herczin-szudeti hegységrendszer.

Lényegesen eltérnek az Alpesektl és a Kárpátoktól úgy a külalakúlásra,

mint az összetételére nézve a monarchia éjszak-nyugati területére es és az

éjszak-európai geológiai környékhez tartozó azon hegységek, melyek Cseh-

és Morvaországban, Sziléziában, valamint Galiczia éjszak-nyugati részében

Krakkó mellett emelkednek s melyek a nagy herczin-szudeti hegység-

rendszer részeit képezik.

i. Ó-kristályos terület.

Csehországnak egész déli fele Morvaország jelentékeny részével, úgy

szintén Fels- és Alsó-Ausztriával együtt le csaknem egészen a Dunáig *

* Geológiai szempontból Göttweik, Mölk, valamint aztán a Linz és Passau között lév kristályos

hegység a herczin-szudeti és nem az Alpes-rendszerhez számítandó.
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lényegben, különösen a Cseherd keleti felében, egy olyan fensíkszer tömeg,

mely ó-kristályos vagy skori kzetekbl áll, a mely, miután rajta sehol a

tengerbl lerakódott üledékkzetek nem találtatnak, földünk történelmének

legrégibb kora óta ki volt emelkedve a vizekbl, és azért Ó-Csehországi

Szárazföld néven neveztetik. — Szintén ó-kristályos kzetekbl áll tovább

éjszak-nyugatra az oda csatlakozó Cseherd éjszaki fele, a „Kaiserwald" és

a Fichtel-hegység , a kelet-éjszak-keleti csapású Erczhegység, továbbá a

Lausitzi és Óriáshegység, végre azon horpadás, mely ismét a Csehországi

Száraz keleti részére vezet vissza, és így a kristályos közetek körét végkép

bezárja, melyek Csehország éjszaki felének üledékes kzetek által kitöltött

mélyebb részeit környezik. A jelzett skori tájakon nagyobb kiterjedésben

találjuk ugyan a kristályos palákat, a nélkül azonban, hogy azoknak a kristá-

lyos tömegkzetek, nevezetesen a Gránitok, sok tért engednének.

Az elsk között ismét. a Gneisz scl, mely legnagyobb területet foglal el,

és a mi a föllép kzetek között mint a legrégibb szerepel. Meglehet azon-

ban a Gneiszok között két osztályt különböztetni, melyek alsója az Ó-Cseh

Szárazföldön, hol azt baji Gneisznak szokták mondani, jellemezve van egy

részt idegen zárványok gyérsége által az Érez- és Óriás-hegységben meg

a Sudetekben, más részt a Földpát vörös színe által („veres Gneisz"),

valamint a fehér vagy Káli csillám gyér megjelenése által.

Egy fels, tehát fiatalabb osztályt képez a Cseh Szárazföldön a herczini

Gneisz, melyben váltakozva egyéb palák, ú. m. Csillámpala, Amfibolitpala,

Chlorit- és Steatitpala, továbbá Granulit és Serpentin, végre kristályos

Mészk vékonyabb, vastagabb padokban fordulnak el. Csehország éjszaki

szélén a hegységekben az említett vörös Gneisz fölött „szürke Gneisz'-'-

fordul el, melynek Földpátja fehér vagy szürke, és a melynek nagy mennyi-

ség Csilláma a fekete vagy Magnesia-csillámhoz tartozik. A Gneisz fölött,

mint magasabb emelet, a Csillámpala-szakasz következik, mit sokszor

Amfibolitpala képvisel, és a melyet az éjszaki Cseherdben egy hatalmas

Kovarcztelep, melyet Fürth vidékétl éjszaki irányban Tachau táján túl is

követhetni, választ el a Gneisztl. A legfels emeletet képezi végre az Agyag-

pala, mely nagyobb területen elterjedve fordul el.

A kristályos tömegkzetek közül a Gránit az uralkodó. Csaknem egé-

szen abból áll Fels-Ausztria éjszaki felében a bajor határtól egész az Isper

völgyig a Dunához nyomuló fennsík meredek partja; itt kétfelé ágazik

éjszaknak, mely ágak egyike, a nyugati, az uralkodó Plöckenslein-on túl
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a Moldva völgyéig, másika keleten Gmund és Neuhaus mellett haladva

Morvaországba. Iglau környékéig tart. Épen úgy találjuk a Gránitot nagy

kiterjedésben a Cseh Száraz éjszaki oldalán Klattau és Pisek meg éjszak-

keletre Bömisch-Brod felé, továbbá a Cseherdö éjszaki részében a Fichtel-

és Karlsbadi hegységben, úgy szintén az Érczhegység nyugati részében.

Ezen utóbbinak keleti felében a Gránit aránylag csak alárendelten van

képviselve, és azt Kovarczporfir hatalmas feltörései helyettesítik Niklasberg,

Graupen és Teplitz táján. Az Óriás -hegységben végre a Gránitnak egy

saját fajtáját találjuk, jellegezve a vörös Földpát meg fekete Csillám által,

melynek neve „ Granitit". k.7. skori képzdmények további tömegkzeteibl

legyen még a Sienit megemlítve, mely Morvaországban Brünn mellett egy

éjszakról déli irányba terjed tömzsöt képez, a melyet azonban a petrografia

alapján újabban inkább Amfiból tartalmú Gránitnak kell mondani.

A kristályos kzetek az elmállás által a növényzetre nézve itt is csak-

nem mindenütt kedvez talajt szolgáltatnak.

Felette sokfélék az ásványország azon hasznosítható terményei, melyeket

ezen éjszak-nyugoti tartományok skori kzetei nyújtanak. Mint a legfonto-

sabbak egyikét, azon kitn m- és burkolat-köveket kell megemlítenünk,

melyeket a Gránitból a Duna mellékén, nevezetesen Mauthausen környékén

fejtenek; csekélyebb jelentség ellenben, leszámítva egyes helyeket, az ércz-

elfordulás; mese és történelem, nem kevésbbé azonban a kzet-hányók,

horpadások, valamint a folyók és patakok mentében lév kavicsvonúlatok

tanúskodnak azon kiterjedett bányászati tevékenységrl, melyet egykor a

nemes fémek termelésére a Cseherdben fordítottak. Az itt-ott még most is

mívelésben lév nemes fém-ásványokat tartalmazó teléreknél majdnem fonto-

sabbak ama Grafit-telepek, melyeket Cseh-, Morvaország és Ausztria több

helyén szemcsés Mészk kíséretében a herezni Gneiszba betelepülve találunk.

Az skori kzeteket éjszaknak tovább követve, a Cseherdö éjszaki felében

Nies táján Agyagpalában kovarcztelérek vannak gazdag Galenit-tartalommal.

Karlsbad és Elbogen környékén Kaolint találnak nagy mennyiségben, mint

a Gránit mállási terményét, mi az annyira virágzó cseh porczellán-iparnak

alapját képezi. Végre az Ercz-hegységben egész sora van a régi hír bányá-

szati helyeknek, melyek azonban mind inkább hátra mennek. Ide tartozik

Joachimsthal az Ólom- és Ezüst-, st Nikel-, Kobalt-, Urán-, Bizmut- és

Arzen-érczeiu I
;
Graupen és Schlaggenwald On- és Wolfram-érczekkel

;

Plattén Mangán-érczekkel , veres Vaskvel, sat.
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Mieltt az skori képzdmények területét végkép elhagynók, szóba

kell még hoznunk a Neogen lerakodásokat is, az ú. n. Budweis-Wittingai

völgymedenczében , melyben oly édesvízi rétegek képzdtek , a melyek

némelyikében egy lignitnem Barnaszén nem megvetend mennyiségben

fordul el.

2. Üledékes kzetek a kristályos kör belsejében.

Azon kör belsejében, melyet a hercin-szudeti hegység kristályos kzetei

képeznek, úgy a küls, mint a bels oldalon üledékes rakodmányok vannak

települve, de egészben véve más természetek úgy, hogy ezen két területrl

külön kell szólani.

A kör belsejében a legrégibb paleozói, vagyis siluri korszakból való

tengeri képzdmények foglalnak helyet a kristályos kzetek között , mi

Elbekasteletz , Prága és Auwall tájától D. Ny.-ra tart Pilsen és Píibramon

túl egész Klattauig. A kövületeknek rendkívül nagy számát találni itt, a

melyek alapján a cseh silur-medencze igen nagy gonddal áttanulmányozva

a geológiai körökben oly hírességre vergdött, mint tán a monarchia egy

más pontja sem. A kzetek alsó osztályai, kiválólag Conglomerat, Agyag-

pala, Kvarczit és Homokk; a legfels emelet, melyet némelyek az alsó

Devonhoz számítanak, Mészkbl áll, mely Prága köri D. Ny.-ra a maga-

sabb hegycsúcsokat képezi. Különböz nem eruptív közetek, nevezetesen

Porfir és Diabas, sok helyen törnek keresztül a silur-rétegeken.

Azonban nemcsak tudományos, de gyakorlati tekintetben is nagy

fontosságú Csehországban a silur-medencze. A leggazdagabb és a legélénkebb

mívelésben lév ezüst- és ólom-bányászata a monarchiának Pfibram táján

oly teléreken dolgozik, melyek a mi silur-medenczénk legmélyebb rétegeiben

foglalnak helyet és a melyben már több mint 1.000 méter mélységbe

jutottak, a legnagyobb mélységbe, melyet a világ bányászata valahol elért.

Épen ilyen nagy fontosságú azon vasércz-telep, az ú. n. komotai rétegekben,

a mely fleg szolgáltatja az egész cseh vasiparnak a nyers anyagot ; meg-

említendk még a régibb ú. n. píibrami palákban találtató vitriol- és timsó-

palák, melyekbl Pilsen táján vitriolt és füstölg kénsavat készítenek; végre

a legíelsö emelet Mészkövei, melyek különösen Prága számára kitn épít-

és mkövet szolgáltatnak.

A Prága táján elforduló Mészkövek képzdése után hosszú meg-

szakadás következett a tengeri lerakodásokban Csehország belsejében. Olyan

17
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rétegek, a melyek a fels Devonhoz volnának számíthatók, általában hiány-

zanak; a Kszén, valamint a Dyas sistema édesvízi lerakodmányok által

vannak képviselve; minden Mezozói sistema: a Trias, a Rháti, a jura és az

Alsó-Kréta (kivéve egy csekély Jura lerakodást, Kreibitztól éjszakra Khaa

vidékén), teljesen hiányzik. A fiatalabb Kréta-korszak kezdetével azonban a

viszonyok megváltoztak : ismét tenger borította Csehország éjszak-keleti

alvidékét, a déli száraz és az Erczhegység , valamint a Szudetek között

éjszakról és keletrl, nyomaikat nagy elterjedés és kövületekben dús rakod-

mányokban hagyván hátra. A Kréta-korszak bevégeztével a tenger ismét

elhúzódott, az elvesztett területet többé vissza sem hódítandó. Az Eoen-

rétegek teljesen hiányzanak, és a név szerint éjszak-nyugoti Csehországra

nézve oly fontos Neogen kzetek mind csupa édesvízi üledékek.

. Tekintsük a nevezett képzdményeket kissé közelebbrl. A Kszén

sistema rétegei Csehország nyugoti részében nagyobb, kisebb medenczék

egész sorát képezik és részint az skori, részint a Silur sistema kzetein

vannak medencze-alakúlag ellentétesen települve. Homokkbl állanak, a mi

részben conglomeratos , továbbá palás Agyagból, a melyben ha nem is

számos, de hatalmas telepekben kitn Kszén fordul el. A legnagyobb

medencze a pilseni és fontosságra nézve nyomban következik a radnitzi.

A Kszén-képzdmény még nagyobb kiterjedés a Silur sistema éjszaki

szélén, az ú. n. rakonitz-schlan-kladnói medenczében, melynek rétegei délnek

a Silur kzetekén nyugosznak, míg éjszakról a Kréta sistema rétegei alá

merülnék, s ott eddig ismeretlen mélységig folytatódnak. De az ország

éjszák-keleti részében is az Óriáshegység tövénél Schatilar és Schwadovitz,

továbbá Rossitz és Otlawan táján Morvaországban is ismeretes a Kszén-

képzdmény gazdag széntelepekkel.

A Dyas sistema mindenütt egyez települést mutat a kszén -lerako-

dásokkal, és nemcsak a nyugati medenczében, hanem különösen az Óriás-

hegység tövénél is ersen ki van fejldve. Kzetei leginkább veres Homokk
és Conglomerat alárendelt pala-agyaggal az ú. n. ,,Rothliegende"-vel, mit

paleontologai tekintetben kövlt Halak nagy száma, valamint szárazföldi

növények kovásodott törzse jellemez; ez utóbbiakat itt-ott, nevezetesen

Radovenz, Neupaka stb. mellett oly nagyságban és mennyiségben találni,

hogy ott méltán beszélhettek kövlt erdkrl. Melafirt különösen az Óriás-

hegység tövénél egyes feltörésekben, még inkább azonban rétegekben benyo-

mult árakbán és födelekben találni a Rothliegenddel összefüggésben.
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A fels Kréta-emelet^ mely éjszaki és keleti Csehországban minden üle-

dékes kzet között a legnagyobb felszínt takarja be, nem egyez településsel

és pedig a legtöbb helyen csaknem vízszintesen fekszik a régibb kzeteken.

Csupán az Érez- és Oriáshegység szélén vannak rétegei fölbolygatva és

meredeken állítva, bizonyságául a lerakodás után bekövetkezett hegység-

mozgásnak. A kzetek egyforma Homokkövek az ú. n. Quader-homokk,

mely az alsó rétegeket képezi, és Márga, melynek ottani neve „Planer Márga"

A weckelsdorfi kszálak.

és „Planer Homokk", melyek különösen a fiatalabb emeletben uralkodnak.

Azon szeszélyes szikla-alakulatok, melyeket a vízszintes rétegesség és egy

többnyire függleges váladék mellett ezen kzeteken a mállás idéz el, képezi

az ú. n. Svájcz tájképi báját; hasonló meredek szikla-falakat és kzetpirami-

sokat egyebütt is találni, így p. o. az Oriáshegység keleti végében lev

szikla-labirintban Weckelsdorf táján, melynek sajátságos alakulatát az ide

mellékelt kép szemlélteti.

Neogen-rétegek a Cseh Barnaszén-képzdmény név alatt ismerve Cseh-

ország éjszak -nyugo ti részében, mint egy horpadási terület tölteléke, az

17*
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Erczhegység meredek oldalán Eger és Franzensbad tájától EK.—K.-nek

követhetk az országnak Georgenthal és Grottau melletti határáig. Ez egyes,

többé-kevésbbé világosan különváló medenczékre osztható, ilyen az égeri,

falkenaui, saatz-teplitzi és zittaui medencze, melyeknek kzetei túlnyomólag

Homokk, Agyag és Pala, a melyekhez a legmagasabb osztályokban meszes

kzetek is csatlakoznak. A Bazalttufa, mely a rétegek között egy bizonyos

állandó szintben többször van betelepülve, két osztályt enged megkülönböz-

tetni, egy fels és alsó Barnaszén-képzdményt. Az ásványos szén végtelen

kincse, melytl az egész képzdmény nevét kapta, megvan úgy az alsó,

mint a fels osztályban, a felsben azonban a szén kevésbbé jó és több-

nyire lignit-nem.

Ugyanazon horpadás az Erczhegység déli tövénél, mely a Barnaszén-

képzdmény lerakodásait magába fogadta, repedéseket és csatornákat is

szolgáltatott, melyek a Neogen idszakban egy hatalmas vulkáni tevékenység

színhelyévé váltak, és a melynek eredményeként az éjszaki Cseh Bazalt-

hegységet tekinthetjük, ilyen az összefügg duppaui nagy bazalttömzs,

melynek számos elhegyei messze szétágaznak az országban, valamint sok

egyes kúp a cseh középhegységben, melyek mindannyian a meredek alakúlat

és az oszlopos váladékkal az azokat körivev harmadkori rétegek szelid

domborodásaitól oly annyira elütnek ; a merész alakulatú Vergotsch Aussig

mellett egy ilyen Bazaltszikla gyanánt például szolgálhat. Ezen már most

kialvó félben lev vulkáni mködés utóhatása gyanánt vehetjük ama számos

hévforrást, éjszaki Csehország egy olyan kincsét, melyhez hasonló értékt

a monarchia egy más területén sem találunk.

3. Üledékes kzetek a kristályos kör külsejében.

Forduljunk most az ó kristályos kzetek képezte kör küls szélére

rakodott üledékekhez. Nyugatról és éjszakról azok a monarchia határán túl

esvén, itt szóba nem jönnek; délen és, csekély elfordulásokat leszámítva,

Alsó-Ausztriában, valamint déli Morvaországban közel Brünnig, az ó kris-

tályos kzetek közvetlenül az Alföld felszínét képez Neogen-rétegekkel

jönnek érintkezésbe, csak éjszaki Morvaországban és Sziléziában látunk az

ó üledékes kzetekbl egy széles tömeget, mely dél-nyugatról éjszak-keletre

csapván, ámbár a Morva-mezn hosszabban meg van szakadva a felszínen,

mégis könnyen összefügg s a kristályos hegységre települ öv gyanánt

ismerhet fel. Összetételre nézve azonban a Csehország belsejében lév
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üledékes kzetektl merben eltér. Silur itt nincs ; a legrégibb, már félig

kristályos, de azért kövületeket tartalmazó rétegek a Devon sistemába

tartoznak; kzetei legnagyobb részt Agyagpala, Kvarczit és Homokk,
valamint alárendelten Mészk , melyen eruptív Diabas tör át sokszor és

gyakran Tufa- meg „Schalstein" -rétegekkel váltakozik. Ez övnek csak a

déli részében, Brünntl EK.-re, az ú. n. Morva-Svájczban találjuk a Devon

Meszet nagyobb önálló tömegekké fejldve, melyek nemcsak a tájkép felszíni

A Vergotsch bazalthegy.

jellegére vannak hatással, hanem számos kisebb-nagyobb barlangjaikkal,

szikla-tölcséreikkel és földalatti vízfolyásaikkal a Karszt-tüneményekre emlé-

keztetnek.

A Devon sistema rétegei felett Carbonos kzetek vannak, de nem

édesvízi képzdmények, mint Csehország belsejében, hanem, miként részben

tengeri állatok maradványai bizonyítják, sós vízbl ülepedtek le. A képzd-

mény egy mélyebb tagja kemény Agyagpalából áll, melyet itt-ott házfödésre

használnak. Ezt a Devon Agyagpaláitól kzettani tekintetben nagyon bajos

megkülönböztetni ; a geológiában Culm-pala néven jár, a productiv Kszén-



134

réteg-szakaszoknak alapját képezi a fels sziléziai nagy Kszén-medenczében,

a melynek szélébl csak két darab, nevezetesen Morva-Ostrau- és Krakónál

esik monarchiánk területére.

Morvában és Sziléziában a Carbonos rétegek fölött fiatalabb Mezozói

üledékeket nem ismerünk ; ellenben Krak táján ily üledékek nagy vastag-

ságban vannak kifejldve. Különösen érdekesek ezek az osztrák geológusra

nézve, mert annak csak itt van alkalma a honi területen a Trias és Jura

sistemát azok közönségesen szabályszernek tekintett éjszak-európai kikép-

zdés-módjában tanulmányoznia. A Trias a maga három emeletében mint

Tarka-homokk, „Müschelkalk" (Kagylós mész) és „Keuper" van meg.

A jura legalsó emelete, a Lias, hiányzik ugyan, de megvan a más két

felsbb emelet, és pedig a barna Jura vagy Dogger, többnyire homokos

és agyagos, a fels jura vagy Maim világos Mészk-képzdmények által

képviselve. A „Muschelkalk" tartalmaz Vasérczeket, valamint Ólom- és

Horgany-ásványokat, melyeket ha nem oly nagy mértékben is, mint

a szomszéd fels Sziléziában, de monarchiánk területén is fejtenek.

Az Alföldek és a nagy Neogen-medenczék.

Az itt szóba jöv területek: a fels Duna-medencze, a nagy magyar-

országi medencze, Erdély középterülete és végre a galiczia-podoliai Alföld.

Ezen területek közös tulajdonsága, hogy kiválólag laza, többnyire

vízszintesen fekv és csak helyenkint, a széleken kivételesen föltolúlt Neogen-

rétegekbl állanak, melyekre azután, mint a medencze végtölteléke, dilu-

vialis és alluvialis rakodmányok következnek.

A Neogen- rétegeket felosztjuk egy alsó, vagyis Tengeri emeletre

gazdag tengeri faunával, mely többé-kevésbbé subtropos jelleggel bir

;

Szarmát emeletre, szegényebb, inkább éjszaki jelleg faunával ; és végre

Congeria emeletre, melynek puhatest állatai félig sós, st édes vízben is

élhettek. Mindezen emeletekben találni azonkívül szárazföldi állatok marad-

ványait is, melyek a környez száraz földrl vagy szigetekrl mosattak be;

édesvízi lerakodások azonban a mélyebb emeletben sem hiányzanak.

Különösen az Alföld üledékei szolgáltatják a mezgazdaságra nézve a

legtermékenyebb talajt.

A bécsi medencze rétegeinek gazdag tagoltságával és kövülettartal-

mával, de egyszersmind épen a székváros kapui eltti könnyen hozzáférhet
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helyzetével, a monarchia Neogén-rétegeinek pontosabb kutatására nézve

kiindulási ponttá vált. E medenczérl azonban nem tartjuk szükségesnek itt

behatóbban szólani, miután ezen tárgy részletesebb leírása egy másik kötet

tartalmának van kiszemelve.

A magyarországi kis és nagy medencze, mely egy részt a bécsi

medenczével, másrészt az erdélyi közép-területtel a Neogen-korszakban nyílt

közlekedésben állott, rendesen csak a száraz szélein mutat kimagasló

Neogen-rétegeket, valamint egyes szigetekben, melyek az Alföldön helyen-

ként emelkednek ki. A Neogen-sistema minden rétegszakasza képviselve van

azokban és több helyen gazdag Barnaszén-telepet is tartalmaznak. A nagy

medencze közép részének legnagyobb területét Diluviális és Alluviális kzetek

borítják, melyeknek némely helyen eddig még a vastagságát sem ismerjük.

Ide tartozik a Tiszaháton és a Bánságban a rendkivli termékenységérl

elhíresedett korhany-talaj , más részt azonban azon Futóhomok is, mely

monarchiánk területén egyebütt is néhol tetemes vidéket tesz sivataggá.

Erdély közép vidéke, habár a Magyar Alfölddel szemben hegy- és

dombvonúlatok fedte fensík, geológiai tulajdonságánál fogva mégis ide való,

a mennyiben egy olyan medenczét képez, melyet Neogen- rétegek töltenek

ki és magas hegyek fognak közre ; f kzete többnyire laza, többé-kevésbbé

agyagos Homokk , mely nagyobb részt a Szarmát és Congeria emelethez

látszik tartozni. A nyugati és déli szélnél azonban vannak tengeri rétegek

olykor felette sok kövülettel; de különösen fontos e medencze gazdag Ksó
telepeinél fogva. Ezeket sok helyen bányák által tárták fel, másutt, mint

Parajd táján, a felszínre kinyomuló puszta sziklatömegeket képeznek, más

helyeken végre a földbl kibugygyanó sósforrások árulják el jelenlétét.

Mind együttvéve egy, csak a déli oldalon hosszabban megszakadott kört

képeznek, mely az egész medencze szélén végig húzódik, aztán éjszakon

átcsap a máramarosi öbölbe, hol azt Rónaszéken, Sugatagon és Szlatinán

bányasóban nagy mértékben fejtik.

Az éjszaki galicziai Alföld, a melybl Lemberg távolabbi környékén

meglehets elterjedésben a fels Krétához számított kzetek bukkannak fel,

a Kárpátok szélének hosszában tengeri Neogen-rétegeket mutat, melyek

azonban többször meg vannak szakadva; ezekben épen úgy, mint Erdélyben,

Máram árosban gazdag só-telepek vannak, melyeket a híres Vielicskai só-

bányákban aknáznak. Tovább éjszakra a Neogen kzetek a területnek csak

keletibb részein fordulnak el, nemcsak egyes szigetekben, hanem a lénsíkba
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az éjszak-amerikai canonokkal némi hasonlatossággal bíró mély bevágások-

ban a Dniester völgy medenczében válnak láthatókká. Azok alatt ezen

keskeny völgymélyedésekben néha még fel vannak tárva régibb üledék

vízszintes rétegei is, melyek a Silur-, Devon-, Jura- és Krétához tartoznak.

Ezen éjszaki területeken keleti Galicziában és Bukovinában a Neogen-rétegek

majd a tengeri, majd a Szarmát emelethez tartoznak, melyek közül az elbbi

nagy kiterjedésben Lajta-meszet és a fölött gipsz-telepeket tartalmaz.

A galicziai Alföld területének legnagyobb részét azonban diluviális

közetek: Lösz, Kavics, Homok, itt-ott pedig Futó-Homok borítják. A galicziai

síkságon mindenütt találni elszórva ú. n. Vándorköveket, melyek éjszaki,

legnagyobb részt skandinávi hegységekbl kerültek, s melyeket, a mai

tudomány szerint, a Diluvium idejében a Gletserek toltak ezen délibb

vidékre.
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Az osztrák-magyar monarchia éghajlata.

Áttekintés.

usztria és Magyarország lakóinak maga a természet tette

önnyvé az éghajlati állapotok tanulmányozását. A kinek

kedve és módja van az utazáshoz, a monarchia határán sem

szükség kimennie, s oly éghajlati ellentéteket észlelhet itt a

helyszínén , melyekhez hasonlókat ugyanekkora területen

Európának egyetlen más országa sem bír fölmutatni. Utazzék csak egyszer

úgy tél derekán Bécstl Fiúméig. Egy rövid fél nap alatt oda hagyhatja

Közép-Európa telét egyhangú hótakarójával, komor felhs egével és kemény

hidegével, s langymeleg, napfényes és festi színeket játszó ég alá juthat,

oly tájakra, a hol már a tavasz látszik uralkodni, a hol már virágok nyilá-

nak s örökké zöld babérerdk koszorúzzák a sötétkék tenger partjait.

Fiume januári hmérséke már 6°-on áll a fagypont fölött, Bécsé ellen-

ben i'/ 2°-kal alatta.* S ha egyszer vasút fut majd a dalmát tengerparton

végig, az még ennél is közelebb fogja hozni a tavaszt, mert Ragusa és

Cattaro vidékén már 9" a januári hmérséklet, vagyis olyan, mint Bécsben

egy rendes április hmérséklete.

A téli hmérséklet legnagyobb ellentétei azonban a Bécs és Fiume

közti útnak nem is a végpontjain vannak; még szembeötlbben jelentkeznek

azok a karszti fennföld és a quarnerói tengerpart közötti rövid távolságban.

Laibachban például a januáriusi meleg közel l°-kal alacsonyabb, mint Bécs-

ben. De ha az utas nem sajnál egy kis került Karinthián keresztül, akkor

* A melegségi fokok Celsius szerint, a csapadékmennyiségek centiméterekben vannak számítva.
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módjában lesz Klagenfurt mellett (vagy a Dráva alsó folyásának völgyében is)

megismerkedni az osztrák Szibéria hidegével. Klagenfurtban a januári közép-

meleg — 6° 2 tehát épen i°-kal hidegebb, mint Hammerfestben, Európa

legéjszakibb városában, mely az éjszaki szélesség 70 42' alatt fekszik.

Hogy a januári hömérsékben olyan különbségre akadjunk, mint Klagenfurt

és Fiume között tapasztalunk, Európa tengerpartján az Éjszaki foktól (hol

—

4

a januári hmérsék) le egészen Spanyolország éjszaki tengerpartjáig

kellene utaznunk. S nem kell hinni, hogy a tél e nagy hidegét Klagenfurt-

nak a tenger színtája fölötti magassága (440 méter) okozza. Ama tapasz-

talatok nyomán, melyeket Karinthiában a melegségnek a magasság szerinti

változásairól szereztek, bízvást állíthatjuk, hogy még ha a karinthiai medencze

feneke egészen a tenger színtájáig slyedne is, azért Klagenfurt éghajlata

aligha lenne enyhébb.

Az utas a monarchiának éjszakkeleti legvégs szélén sem talál ily

alacsony téli hmérséket, mert Tarnopolban (mely a tenger színtája fölött

304 méter magasságban fekszik) a januári középhmérséklet csak —

5

2
;

s még Fels-Magyarország hegy-vidékén a zordon Árva-Váralján is, (500

méter magasságban a tenger fölött) csak -—5°5- Ha pedig valaki meg-

akarná kisérleni, hogy vájjon kelet-nyugati irányban nem fordúl-e nagyobb

különbség el a tájak melege közt : a monarchia keleti legszélétl, mondjuk

Csernovicztól , legnyugatibb széléig, Bregenzig, az éjszaki szélességnek

l6'/2
-ára terjed utat kellene tennie, a mi az idszámításban több mint

egy egész órai különbség, s a két végpont középmelegsége között mégis

csak 3 különbséget találna (Csernoviczban — 4°o, Bregenzben — 1°). S tán

el is csodálkoznék, hogy Bécsbl Bodenbachba, a monarchia legéjszakibb

városába költözvén, ez utóbbi helyen még valamivel enyhébb telet nyert

cserében (januári hmérsék — 1°7)- Hogy az osztrák-magyar monarchiában

mily csekély mértékben függ a tél hmérséklete a földrajzi szélességtl

magától, azt akkor is tapasztalhatjuk, ha Magyarország déli szélére megyünk

s ott Pancsován, mely pedig egy fél szélességi fokkal még lejebb esik

délre, mint Fiume, — o° 8-nak, Szegeden pedig, mely Görznél valamivel

fölebb van éjszakra, még --l° l-nek találjuk a januári közép-hmérsékletet.

[me futólag szemügyre vettük, hogy rendes körülmények közt miben

különbségeket találhatunk Ausztriában és Magyarországon a melegnek a

leghidegebb hónapban tapasztalható eloszlásánál, ha nem épen a legmaga-

sabb fekvés emberlakta helyeket vizsgáljuk. Egj másik köriméin, melytl
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a monarchia területén ennek szélesség és hosszúság szerinti kiterjedésén,

a tengertl messze vagy ahhoz közel fekvésén kivül a nagy éghajlati

különbségek függenek, t. i. nagy területeknek a tenger színtája fölötti

jelentékeny magassága, fként nyárszakán érezteti hatását. Tél közepén,

mikor jóformán egész Ausztria és Magyarország le az adriai tengerpartig

s az Ecs alsó völgyéig többé-kevésbbé tartós hótakaróval van födve, a

magasan és az alacsonyan fekv vidékek melege közt, a mennyiben csak

az emberek által lakott tájakat vizsgáljuk, a különbség nem valami szembe-

szök. Még az Alpesek legmagasabban fekv völgyeiben, Ventben és

Suldenben, mintegy 1840 méternyire a tenger színtája fölött, vagyis

60 méterrel magasabban, mint a Schafberg csúcsa, még ott is alig 1 vagy

2°-kal hidegebb a januárius, mint Klagenfurtban (Ventben — 8°i, Suldenben

-7°l), s még ha a hegyek csúcsáig hatolunk is, ott sem fokozódik a hideg

jelentékenyen.

Egészen másként van ez azonban nyárszakán. Az Alpesek magas

csúcsainak hófényben csillogó pompája már messzirl hirdeti, hogy ott fönn

a télnek állandó tanyája van. Lenn a mélyföldön ilyenkor fölötte egyenle-

tesen megoszlott meleg uralkodik. Dalmáczia déli részében 25 a július-hó

középmelege, s a monarchia éjszaki és keleti határán is 19— 20 a tenger

szintájától 300 méterig való magasságokban ; Magyarország déli lapályain

22— 23 . Rövidebb s derúltebb nyári szakok alatt még egyenletesebben oszlik

el a meleg, s ilyenkor mintegy a jelzett magasságokig alig van különbség

az alkalmilag elforduló legnagyobb nyári melegben. A ki ilyenkor hvöset

keres, ne menjen nyugotra, keletre vagy éjszakra, menjen föl a hegyekbe.

Ott aztán hamar megtalálja a különböz éghajlati öveket egymás fölött;

az éget nyári hség lapályokról a tenger fölött 1300— 1800 méternyire

fekv hegységi völgyekben tavaszi langy melegbe jut. Vént és Sulden júliusi

közepes hmérséklete alig magasabb valamivel, mint Bécsben az áprilisi.

A tenger szintája fölötti magasság mellett a sr növényzetnek, névszerint

az erdknek is hsít hatása van s az erds völgyek már kisebb magasságban

is jelentékenyen mérsékelt nyári meleget nyújtanak. Azért találhatni a

monarchia éjszaki részének erdséggel borított Középhegységeiben, valamint

a Kárpátokban már az 500 métert meg nem haladó magasságban is üdít

nyaraló helyeket. Csak az Alpesek legmagasabb csúcsai nyúlnak olyan ma-

gasra a tenger szintája fölé, hogy ott már az ily magasságban megcsökkent

meleg nem birja teljesen elolvasztani a télen fölhalmozódott hótömegeket.
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E magassági öv a tiroli Alpesekben és a 'fanemekben 2800— 2900 méternél

kezddik, a mi ezen felül esik, az már a tél örökös uralma alá tartozik s

állandóan hólepel alatt marad. De a legmelegebb hónap középmelege még

az „örök hó határán" is meghaladja a 4°-ot, míg az osztrák Alpesek leg-

magasabb csúcsain (mintegy 4000 méter magasságban) — 4'J

-nak vehetjük

a közepes hömérséket. Ausztria és Magyarország melegségi ingadozásának

határai tehát a legforróbb hónapban : 26 déli Dalmácziában, és —

4

,

az Alpesek legmagasabb csúcsain. Nagyobb tehát az ingadozás, mint tél

idején, a mikor is Dalmácziában 9 , a legmagasabb alpesi tájakon — 15,

— 16 a hmérséklet. Ha azonban csak az állandóan lakott tájakat tekintjük,

a két határ közti távolság, melyen belül az osztrák-magyar monarchia

lakójáéi, a leghidegebb hónapban csaknem ugyanolyan, mint a legmelegebb

hónapban, amabban t. i. 9 és — 8°, emebben 9 vagy lO° és 2 6°. A ki

tehát állandóan akarná élvezni a 9 vagy lo°-nyi tavaszi langymeleget, ezt

az osztrák-magyar monarchiában könnyen megtehetné. Déli Dalmácziában

lev téli szállásáról elindulva az esztend haladtával együtt kellene haladnia

feljebb az Alpesek felé, nyár derekán a legmagasabban fekv lakott völgyek-

ben megpihennie s a meleg fogytával ismét visszavonulnia az Adria déli

partjaira.

S a tavasz valóban ilyen utat tesz, mikor az osztrák-magyar monar-

chiába bevonul. Hogy ebben az útjában követhessük s megtudhassuk, mennyi

idre van szüksége, hogy az egész monarchiát uralma alá hajthassa, az ú. ti.

„phaenologiai" vizsgálatok eredményeit veszszük segítségül. E vizsgálatok

útján sok vidékre nézve sikerült kideríteni, hogy bizonyos növények az évnek

átlag melyik napján kezdenek kileveledzeni, virágzani és els gyümölcsöt

érlelni. Abból, hogy bizonyos növények különböz helyeken mely idben érik

el tenyészésüknek e szakait, sokkal világosabban megítélhetjük az e helyek

éghajlati viszonyai közötti különbségeket, mint a hogy a melegségek foko-

zatai közti különbségek alapján tehetnk. Az összehasonlítás alapjául vegyük

azon növények virágzási idejét, melyek Bécsben április hóban virágzanak *

' Ilyen növények a gyümölcsfák legnagyobb részt. Ezek nagyban levén elterjedve, az össze-

hasonlítás czéljaira fölötte alkalmasok. Az áprilisi virágzáséi növényeknek egy kis sorozatát, azon

napnak megjelölésével, mely Bécsben a virágzás középidejének tekinthet, a következkben állítjuk

össze: juharfa (platanoides) és fejér nyirfa 11., köszméte 12., szi baraczk 15., cseresznye és ribizke

17-> kökény 19., szamócza és meggy 19., madárcseresznye, vadalma és szilva 24., nárczis 25.,

almafa 28. A szövegben elforduló számok azt mutatják, hogy más helyeken hány nappal áll be

ezeknél a virágzás korábban (-)-) vagy késbben (— ).
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s vizsgáljuk, hány nappal virítanak azok korábban vagy késbben az osztrák-

magyar monarchia különböz vidékein. Ez teszi világossá, mennyivel elzi

meg vagy követi bizonyos vidék tavasza Bécs vidékének tavaszát. Ezt vizs-

gálva, úgy találjuk, hogy a monarchiába a tavasz legelbb délrl, de késbb

egyidejleg keletrl is vonul be s elbb a lapályokat hajtja uralma alá

rendre mind, de lassankint a hegyekre is fölhatol. Dalmáczia déli részében

csaknem két hónappal kezddik korábban a tavasz (Lesina + 52 nap),

az Adria éjszaki partjain több mint három héttel (Trieszt + 24, Görz + 21),

azután gyorsan nyomul el az Ecs völgyében is (Roveredo, Riva + 1 4 nap,

Bozen * + 18, Meran + 12) s ezzel csaknem egyidben indul meg a Duna

alsó vidékeirl is fölfelé (Oravicza + 1 2). Nem sokára elterjed Európa

nyugoti részében; Parisban, Genfben mintegy kilencz nappal köszönt be

korábban, mint Bécsben s csaknem ugyanakkor a Rajna középvölgyében,

Mainz vidékén. A bajor fennföld sokáig föltartóztatja (Münchenbe két héttel

késbb jut el, mint Bécsbe), s hogy Fels-Ausztriába elhatoljon, hat vagy

hét napra van szüksége, Bécstl számítva. A Bódeni tó partjaira ellenben

néhány nappal már korábban jut el (Bregenz -f- 4). Ezentúl aztán a

monarchia éjszaki és nyugoti tartományaiban is elterjeszkedik. A cseh-

országi medenczébe körülbelül egy héttel késbb érkezik el, mint Bécsbe

(Prága — 7, Pisek — 6, Csaszlau — 8) s Galicziát meg épen csak két hét

alatt hódítja meg teljesen (Krakó — 13, Lemberg, Rzeszov — 15, Zlocsov

— 20, Csernovicz — 13). Hogy tehát déli Dalmácziából a monarchia

éjszakkeleti határszéléig az utat megtegye, csaknem harmadfél hónapra van

a tavasznak szüksége.

Erdély déli völgyeibe fél vagy egész héttel jut el késbb, mint Bécsbe,

Budapest vidékére pedig csaknem ugyanakkor köszönt be, mint Bécsbe.

A Kárpátok éjszaki völgyeibe két vagy három héttel késbb jut el a tavasz,

mint Bécsbe és Budapestre, az Érczhegység zord fennföldjeit pedig csak egj

hónap múlva vagy még késbb hódítja meg. Ugyanakkor már Moszkvába

is elérkezett. Az Alpések legmagasabban fekv lakott völgyeibe, melyek

1600— 1800 méternyire emelkednek a tenger szintája fölé, csak nagy

nehezen kapaszkodik föl másfél hónap alatt (Bécstl számítva), s akkor ér

föl oda. mikor Európa éjszaki részein tett útjában már Szent-Pétérvárig is

eljutott. Dalmácziától idáig számítva tovább voll tehál úton egy évnegyednél

A sziléziai meg a dalmácziai ia\aszt feltntet kél kép a monarchia két

' Bo/.enbcn korábban van tavasz, mint a felsolaszországi síkságon.
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Tavaszi növényzet Lacroma szigetén.
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meglehetsen ellentétes tájáról mutatja be a tavasz tájképi jellegét. A fön-

nebb eladottak szerint a két táj tavasza közt mintegy két hó a különbség.

A tavaszi virágzás beálltát* minden ÍOO méternyi emelkedés átlag

három nappal késlelteti s ugyanezt teszi (Ausztriában és Magyarországon)

a földrajzi szélességben való növekedés minden egyes foka. A gyümölcs

megérlelésére a tenger színtája fölötti emelkedés minden 100 méterének

szintén ugyanaz a hatása van, mint a földrajzi szélességben növekedés

egy-egy fokának. A gyümölcsérésnek azonban több mint kétannyi id kell,

hogy ugyanazt az utat megtegye, mint a tavaszi virágzásnak kellett, t. i.

csaknem egy teljes hét minden ÍOO méterre vagy egy-egy szélességi fokra.

A leveg melege s annak a nap és az év különböz szakai szerinti

változása bizonyára a legfontosabb éghajlati elem : de annak a legalaposabb

ismerete sem elegend egymagában, hogy valamely ország éghajlati viszo-

nyait megítélhessük. Fontosságra mindjárt a melegségi viszonyok után

következik annak az ismerete, hogy az es és hó, röviden a csapadék által

szolgáltatott vízmennyiség hogyan oszlik meg tájak és évszakok szerint, s

mily gyakoriak az ess vagy havas napok.

A csapadék mennyiségét milliméterekben vagy centiméterekben azon

magasság szerint számítjuk, mely magasságig a leesett víz egy teljesen sík

felszínt elborítana, ha le nem folyhatna, a talajba be nem szivárogna s el

nem párologna. Ha tehát azt mondjuk, hogy Bécs évi csapadéka 59 cint

tesz, ez annyit jelent, hogy a levegbl származó s egy rendes év folytán

felgyüleml víz ily magasságra borítaná el a talajt, vagyis az elpárolgás

ellen teljesen biztosított esmérben (ha ilyet szerkeszteni lehetséges volna),

ennyire gylne föl a víz egy év alatt. E csapadék mennyisége s annak az

év egyes hónapjai közti megoszlása nagy fontosságú úgy a földmívelés,

mint igen sok mszaki czél és ipartelep szempontjából s egyike az ország

lényeges természeti segélyforrásainak.

Valamint a melegség megoszlása tekintetében, azonképen a légköri

csapadékok viszonyaiban is nagy eltéréseket tapasztalunk a monarchiában,

melyek azonban szerencsére nem válnak káros ve'gletekké. A Imi a csapadék

a legkevesebb, mint a csehhegységi medencze egy részében, otl a nyári

meleg s a leveg szárazsága sem ol\ nagy, hogy e miatt a növényzet

kiaszásnak volna kitéve; a hol pedig a csapadék a legnagyobb, mint az

Alpesek " déli tövében, otl az ess napok egymásra következése, a levegi

Áprilisi virágok Bécsben.



csapadéknak az évszakok közti megoszlása oly kedvez, s a nyári meleg

olyan, hogy e nagy cstömegek nem lehetnek károsak.

Az évenkinti esmennyiség a monarchia egyes vidékei szerint igen

különböz. A legkevesebb csapadék van a csehországi medencze középs

és éjszak-nyugati részében, valamint az Alsó-Ausztria és Morvaország közti

határon. Az évi es e helyeken 40— 50 cm. Legtöbb es az éjszaki Mészk-

Alpesekben esik (Salzburgban 1 16, Aussee városában 147, Bregenzben 155,

Ischlben 163, Ó-Ausseeben 197 cm.), meg a juli Alpesek lejtin (Görz, Idria

165, Pontafel 187, Raibl 218). Itt csaknem tropikus záporesk vannak, még

srségüket és rohamosságukat tekintve is. A juli és a velenczei Alpesekbl

ered hegyi patakok és folyók széles medrei, melyek tele vannak khorda-

lékkal, szembeszök bizonyítékai az eszések hirtelen voltának, melyek

különösen sz felé szoktak beállani. Ausztriában és Magyarországon tehát

a legnagyobb csapadékok ötszörte -hatszorta fölülmúlják a legkisebbeket.

A magyar rónák évenkinti esmennyisége legalább is 50— 60 cm. s e

mennyiség a hegyek felé haladva mindenütt tetemesen emelkedik s a Kár-

pátokban 100— 120 cm.-nyire hág. A fels-magyarországi hegyvidéken

70— 90 cm. az évi csapadék. Budapestnek körülbell ugyanannyi az es-

mennyisége, mint Bécsnek. A galicziai fennsík 60— 70 cm. csapadékban

részesül, mely a Kárpátok felé 90 — 100 cm. -re emelkedik. Erdélyben csak

a völgyek csapadékát ismerjük, mely 65—70 cm. Morvaország és Szilézia

alantosabb részeiben 50— 70 cmt találunk s itt úgy, mint Csehországban

és mindenütt annál inkább n a csapadék, minél inkább közeledünk a

hegyek felé. Ügy látszik, itt a legmagasabb csapadéka a dél-nyugati Cseh-

erdnek van (120 cm. s még több is).

Az alpesi vidéken az évi esmennyiség rendkívül, vagyis 60 és 200 cm.

között változik. Legkevesebb esje van a bels völgyeknek (így névszerint

az Inn fels völgyének), míg a külsk, melyeket a tenger fell jöv eshozó

szelek legelbb érnek, a legnagyobb mennyiséget nyerik. Krajna légköri

csapadékokkal átlag talán legbvebben van megáldva; itt az es az alsóbb

fekvés vidékeken meglehets egyenletesen 110— 150 cm., míg a Terglou

hegyzöme közelében a 2 00 cmt is meghaladni látszik. A dalmácziai part-

vidék is igen b eszésben részesül, a mennyiség 90— 160 cm. közt

ingadozik (Ragusa 162). A szigeteken kevesebb a csapadék (Lesina 79).

A parttól befelé is csökken az esmennyiség, ámbár Gospicnak még- 164 cm.

csapadéka van, de Szerajevónak már csak mintegy 91 cm.

19
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Ez áttekintésbl láthatjuk, hogy a monarchia gondosan elláttatik

légköri nedvességgel s hogy átlag épen délen esik' a legtöbb es, ott

tehát, a hol a melegség a legnagyobb s így vízre is legnagyobb a szük-

ség. Csak a magyar Alföldre nézve nem áll ez egészen , vagy legalább

gyakran nem áll, a mennyiben ott sokszor több esre lenne szükség, mint

a mennyiben a természettl részesül. Ez azonban többnyire egy másik-

körülménytl függ, attól t. i., hogyan oszlik el az évi esmennyiség az

egyes hónapokra. Ha tekinteten kivl hagyjuk Dalmácziát , az esmeg-

oszlást a monarchia egész területén olyannak találjuk, hogy épen abban

az idben, mikor a növényzetnek leginkább van szüksége nedvességre,

tehát a nyári félévben esik legtöbb es. Legnagyobb csapadékmennyiség

van június- vagy júliusban; sz felé csökken s a szeptember és október,

különösen az Alpesektl éjszakra fekv vidéken, a legszárazabb hónapok.

Az Alpesek déli részeire és az Alpesektl dél-keletre es vidékekre ez

nem áll, mert itt e két hónap ess, st a juli Alpesek déli oldalán, de

különösen a Karszt-fennföldnek a tenger felé néz lejtjén épen október a

legessebb hónap. Horvátországban és Szlavóniában júniusban és október-

ben esik legtöbb es.

A magyar Alföldnek az a sajátsága van, hogy itt az esmennyiség

tavasz elejétl nyár elejéig gyorsan fokozódik, de aztán hirtelen apad úgy,

hogy maga a nyár s a nyár vége szárazságra hajlandó, január és február

után szeptember a legszárazabb hónap. Októberben, de különösen novem-

berben ismét jelentékenyen n az esmennyiség. Az esnek a hónapok

szerinti e kedveztlen megoszlása, meg a nyári nagy meleg és a leveg

szárazsága, mely épen akkor áll be, mikor legkevesebb a csapadék, okozza

aztán, hogy az átlag 60 centiméternyi nem csekély évi esmennyiség mellett

is oly sokszor hangzik panasz az aszály miatt.

Az Adria vidékén egészen más arányban oszlik meg az évi csapadék,

mint a monarchia többi részeiben. A déli Alpesek tája, mint említk, nyár-

szakán aránylag szegényebb, szszel ellenben gazdagabb esben. Ez a

körülmény a Urává vonalától délre tnik elször észrevehetleg szembe.

Krajnában s meg inkább az Adria éjszaki partjain mái- a szeptemberi és

októberi eszések uralkodnak. Egyúttal a tél is gazdagabb csapadékban,

a július pedig meglehets száraz. Dalmácziü középrészében legtöbb es

novemberben esik (15 százaléka az egész évi mennyiségnek), a július már

nagyon száraz (alig 3°/°)> s a tengerpartvidék déli részében júliusiján alig
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van cs (csak l°/o)i hololt a november és deczember valóságos ess hónapok

(32°/ -a az évi mennyiségnek). Második, de csak csekély fokozódása az

eszésnek márcziusban szokott beállani.

Az Adria keleti partvidékének tehát, nem úgy, mint Ausztria és

Magyarország többi részeinek, igen száraz nyara és igen ess tele van (ess

hónapok az október, november, délen a deczember is). Tavaszszal jelenték-

telen emelkedése áll be az esmennyiségnek. Tehát nem minden ok nélkül

nevezték el e vidéket a napéj-egyenlségkori eszés vidékének, mert hatá-

rozottan csak szi és téli eszései vannak.

Igen figyelemre méltó még Ausztria és Magyarország évi esmegosz-

lásának különbözeteiben az igen száraz tél, mely a tiroli Alpesek déli oldalán

s a Magas-Tauernekben tapasztalható. Ellenben a középhegység magaslatain

(Cseherd, Erczhegység, stb.), nem úgy, mint a velk szomszédos völgyek-

ben, egyenletesen oszlik meg az évi csapadék, a nyári eszések viszonylag

csökkennek, a téliek pedig növekednek. Ennek eredménye az, hogy a tél

igen havas, a hóréteg pedig magas, mely az erds hegységben csak nehezen

olvad s késlelteti a meleg id beállását.

Az a mód, a mint a légköri víz a levegben, felh és köd alakjában

lebeg és lehull, figyelemre méltó különbséget mutat Ausztria és Magyar-

ország éjszaki és déli, névszerint Adria-melléki tájain. Már fönnebb is rá

mutattunk az éjszaki Alpesek borús és az adriai partvidék verfényes ege

közötti különbségre. Déli Tirol is hasonló kedvezésében részesül az éghajlat-

nak, télen még inkább, mint az Adria partjai. De Tirolban az ég derje

egyúttal kevés csapadékkal is jár, míg a partvidéken, nevezetesen Dalmá-

cziában a tél gazdag a csapadékban. Több es esik itt, mint ugyanakkor

az éjszaki Alpesekben es és hó együttvéve. S azért az ég mégis sokkal

kevésbbé borús. Míg Ausztria éjszaki részeiben az ég november és deczember

havában átlag 70— 80 százaléknyira van felhvel borítva, tehát a föld fölött

csaknem állandóan felhfátyol lebeg : addig az adriai partvidéken a leg-

borongósabb hónap, a november is alig borúsabb (53 százalék), mint az

éjszaki tartományok legderültebb hónapjai (a szeptember Krakóban 56,

Bodenbachban 55, Kremsmünsterben 48, Bécsben 45%)- Nyáron pedig,

mikor Dalmácziára a száraz id bekövetkezik, még felh is ritkán zavarja

az ég derült kék színét (a júliusi közepes felhzet Triesztben még 27,

Lesinában már csak 14, Korfuban pedig 1 2°/ ), holott a monarchia többi

részeiben az eget legalább is felében felhk borítják, Ausztria és Magyar-

19*
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ország éjszaki részeiben átlag véve 6o%-ig, st ezen felül is borús az ég

(Bodenbachban 64, Krakóban 66
/ o),

míg Dalmácziában a közepes felhzet

40°/ -ra, st még ennél is alábbra száll (Lesinában 35%).

A napfényes napokat csak az újabb idben kezdték följegyezgetni.

Bécsrl és Poláról három-négy évrl vannak ily jegyzékek. Ezekbl kiderül,

hogy Bécsben egy éven át 1770 óráig süt a nap, Polában ellenben 2550 óra

hosszáig. Vagyis a nap hosszához mért százalékokban kifejezve amott 37,

itt 57%. Polában télszakán 404 órán keresztül van napfény, Bécsben csak

238 órán keresztül; nyáron pedig amott 987, itt 737 órán keresztül. Ha

déli Dalmácziát az éjszaki tartományokkal összehasonlíthatnók, még nagyobb

lenne a napfényes napokat illetleg a különbség.

Ebbl láthatjuk, hogy a déli vidéknek az az elsbbsége van, hogy ott

kevesebb ború mellett is nagyobb csapadékmennyiség jár. Az es ott

rövid ideig, de szakadva esik legtöbbnyire úgy, mint nálunk a záporesk,

mire az ég újra megint kiderül. Es nélküli huzamos ború ott nagy ritkaság,

holott az Alpesektl éjszakra es tájakon, kivált télen, ez a rendes dolog.

Napok, st hetek hosszán át lebegnek itt a felhk a föld felett, az es tartós,

de nem heves, megáztatja a földet, de le nem mossa. Állandó nedves hideg

és ború jellemzi a közép-európai telet. A déli tartományok tele ellenben

nem csupán közepes melege által, hanem a verfény meg a futó zápores

gyakori váltakozása által is a mi tavaszunknak felel meg.

Egy ess nap (vagyis az olyan nap, melyen, ha csak rövid ideig is,

es vagy hó esett) az Alpesi hegyláncztól éjszakra es tájakon kevesebb

vizet szolgáltat átlag, mint egy ess nap a déli vidéken. A különbség télen a

legnagyobb. A déli tartományoknak hasonló vagy még nagyobb esmennyi-

ség mellett kevesebb ess napjok van, mint az éjszakiaknak. Ha az ess

órákat is összehasonlíthatnók, a különbség még inkább a déli tájak javára

ütne ki. Az éjszaki tartományok: Alsó- és Fels-Ausztria, Csehország,

Morvaország, Szilézia, Galiczia évenkint mintegy 150 csapadékos nappal

szerepelnek, Trieszt csak 103-mal, Lesina még kevesebbel, 88-czal. Amott

nyáron csaknem minden második nap ess nap, Lesinában ellenben tíz

napból csak egy a csapadékos. Lesinában még télen is csak 3 ess nap jut

tízre, a nevezett tartományokban ellenben 5 (ess és havas nap). Fels-

Magyarországnak és Erdélynek (nem számítva a hegyeket) mintegy 114

csapadékos napja van egy éven át, a magyar Alföldnek pedig csak 101.

Vb'x a fenn érintdt nyugati és éjszaki tartományokban nyáron át tíz napra
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5 csapadékos esik, addig a magyar Alföldön csak 3. Az „es valószínsége"

az Alföldön sokkal csekélyebb, mint a monarchia nyugati és éjszaki vidékein,

s ez, párosulva a sokkal nagyobb nyári meleggel s a leveg nagyobb száraz-

ságával (a mi a szárazföldi fekvés következménye), olykor igen aggasztó

hajlamot idéz el a nyárszaki szárazságra.

Az Ausztria és Magyarország fölötti leveg átlag véve 70— 80%-ig

van nedvességgel telítve, leginkább szszel és tél szakán, mint ezt az ekkor

oly gyakori ködképzdés is mutatja, legkevésbbé pedig tavaszszal és nyár

idején. A tavaszszal hirtelen emelked meleg, párosulva az ugyanakkor

srbben föllép szárító keleti szelekkel, a levegnek nagyobb fokú kiszikka-

dását eredményezi, a mi ismét ápril és május havában a dér és kései fagy

veszélyét fokozza. Az Alföldön a leveg nyáron sokkal szárazabb, mint

ugyanakkor Magyarország más vidékein; az alföldi nyár viszonylagos közép

nedvességét 63°/ -ra teszik, holott az Fels-Magyarországon és Erdélyben

74°/ -ot tesz.

Olyan része, mely alkalmi hóesésektl egészen mentes lenne, Ausztriá-

nak és Magyarországnak nincs. Lesinában minden évben átlag egy havas

nap van november és márczius között
;
januárt kivéve a márczius visz oda

legvalószínbben havat. Triesztre átlag már hat havas nap esik, október és

április között ; hótól teljesen csak a május és szeptember közti évszak mentes.

Ausztria éjszaki részeiben rendszerint csak négy hómentes hónap van,

júniustól szeptemberig, májusban még elvétve itt-ott havazik. Ez termé-

szetesen a völgyekre szól, mert a legmagasabb lakott alpesi völgyekben

egy hónap se mondható a havazástól föltétlenül mentesnek. Kerekszámok-

ban Galicziára és Erdélyre átlag 44, Csehországra és éjszaki Tirolra 36,

Ausztriára, Karinthiára és Magyarországra 35, Krajnára és Istria belvidé-

kére 26, az Alpesektl délnek Fels-Olaszország felé es vidékre 10 havas

napot számíthatunk egy éven át. E hozzávetleges számok mindenütt csak

a völgyekre vonatkoznak. Míg Ausztria és Magyarország éjszaki, középs

és keleti részein többé-kevésbbé állandó hólepel födi a völgyeket is, az Ecs

völgyében és az Adriai tenger partvidékén ez nem fordul el. Ausztria és

Magyarország túlnyomó nagy része egész éven át az Atlanti tengeri lég-

áramlat hatása alatt áll. Az oczeán fölött télen át uralkodó alacsony légnyo-

más s a nagy számú légnyomási minimum, mely ilyenkor nyugaton és

éjszakon nagyobb vagy kisebb távolságban átvonul, a délnyugati és déli

szelek uralmát eredményezi, melyek az atlanti oczeán nedves és viszonylag
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meleg levegjét a monarchia legkeletibb határáig elviszik. Csak igen ritka

esetekben s múlékonyan törnek be éjszaki és éjszakkeleti Európa hideg

légrétegei az osztrák-magyar monarchiába is olyankor, ha délen alacsony

légnyomás áll be, vagy ha éjszaki Európában és Oroszország belseje fölött

magas légnyomási maximum uralkodik Közép-Európa idjárásán. Ha, a mi

télen ritka eset, az Atlanti oczeán éjszaki részén, a brit szigetek szélessége

táján magas légnyomás mutatkozik : akkor hideg éjszak-nyugati szeleket

kapunk ers havazással. Ha azonban a magas légnyomás maga Közép-

Európa fölött is állandó, akkor szélcsendes derit idnk van ers fagygyal,

melyet a már lehullott hólepel még keményebbé tesz. Ilyen körülmények

hozták ránk az 1879 és 1880 közti szigorú telet.

Az Adriai tenger partvidékeinek széljárati állapotai kissé eltérnek az

Ausztria és Magyarország vidékein tapasztaltaktól. A meleg tenger fölött

alacsony a légnyomás, ellenben a hideg szárazföld feletti leveg nyomása

magas; ez okozza a gyakori éjszaki és éjszak-keleti szeleket, melyek néha

nagyon ersek s a „bora" név alatt ismeretesek. Az osztrák partvidéki

idjárást els sorban az szabályozza, hogy miként oszlik el a légnyomás a

Földközi tenger fölött, s azért az nem mindig egyezik az osztrák belföld

idjárásával.

Nyár szakán a légnyomás Kelet-Európa és Ázsia fölött sülyed, míg

az Atlanti oczeán fölött emelkedik. Ilyenkor tehát a Földközi tenger egész

medenczéje fölött állandóan éjszaki szelek uralkodnak, tehát az Adriai tenger

fölött is, a hol is állandóságuk éjszakról dél felé növekedben van. A nyugat

fell fúvó szelek Ausztria-Magyarország többi részeiben is éjszak-nyugatiakká

és éjszakiakká válnak. Különösen Magyarország fölött ez idtájt határozottan

a helyi éjszak-nyugati szél az inkább uralkodó. Ha az Atlanti oczeánról

érkez szelek uralma a szokottnál állandóbbá válik Közép-Európa fölött,

akkor a monarchiára is nedves, hvös nyári idt hoznak. Különösen nagy

mértékben akkor áll be ez az eset, ha a légsúlyméri maximum a brit

szigetek táján válik állandóvá, mint például az 1882-ik év nyarán. Ha ez

épen aratás idején áll be, akkor az állandóan hideg idjárás megrontja

a mez terményeit, mint a mondott évben sok helyütt tapasztalták.

A monarchia belterületérl származó éjszak-keleti, keleti és dél-keleti szelek

ellenben derit idt és nagy nyári meleget hoznak.

\i Isztriában és Magyarországon három nagy éghajlati tipus van kép-

viselve: a hegyi éghajlat valamennyi fokozataiban, a nagy síkságok éghajlata
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s végre, ha nem is egész kifejletten, a tengerparti éghajlat. A hegyi

éghajlatban és annak sokféle fokozataiban Ausztria és Magyarország vala-

mennyi tartománya részes; a nagy síkságok éghajlatát az Alföld képviseli;

a tengerparti éghajlatot az Adria éjszaki és keleti partján s az az eltt fekv

szigeteken találjuk. A tengerparti és szigeti éghajlat azért nem jelentkezhetik

egészen tisztán, mert a szárazföld igen közel van, s annak éghajlata nagy

hatással van a tengerpartok és szigetek éghajlatára. Az Adria valóságos

szigeti éghajlatáról csak a magában álló Pelagosa sziklasziget világító

tornyának re beszélhetne.

Hegyvidéki éghajlat.

Ha valamely hegyes, bérezés vidéken egyre magasabbra hatolunk a

tenger színtája fölé, azt tapasztaljuk, hogy az általános éghajlat, mely azon

a darab földön különben uralkodni szokott, szembetnké; megváltozik.

E változás valamennyi hegyes vidéken észrevehet annál inkább, mennél

följebb emelkedünk. Ez az általános változás azonban minden egyes hegy-

vidéken külön helyi színezetet ölt, melyet gondos leírásokban lehetetlen

mellzni, ha ugyan rendelkezésünkre állanak azok az észleletek, melyekben

az éghajlat sajátságos jellege kifejezést nyer.

A hegyvidéki éghajlatnak legáltalánosabb, a helyi határoktól leg-

kevésbbé függ jelensége az, hogy a lég nyomása abban az arányban

csökken, a melyben a tenger színtája fölötti magasság n. A barométer

állása a magasság arányában szigorú törvényszerséggel csökkenvén, ez

teszi lehetvé, hogy bármely tájnak meghatározhatjuk a tenger színtája

fölötti magasságát, még pedig egész pontossággal, ha a légnyomásnak

legalább évi átlagát is számításba vehetjük. A tenger színtája fölötti minden

magasságnak megvan a maga szabályszerinti barométer- állása , melyet,

a mennyiben az éghajlatra jelentsége van, kielégít pontossággal ki lehet

számítani. A légnyomás évközi változásainak vagy szabályellenes ingado-

zásainak, melyek egyébiránt annál kisebbek, mennél nagyobb a magasság,

az éghajlatra vonatkozólag semmi jelentsége nincs.

Azon légnyomási különbségekrl, melyek alatt a monarchia lakosai

élnek, a következ számok nyújtanak fogalmat. Az Adria éjszaki partján

a barométer átlag 761 "5 milliméteren áll; legmagasabb állása volt már

784 mm. is, a legalacsonyabb 732 mm. A magyar Alföld legalacsonyabban
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fekv vidékein a barométer átlag 755—758 mm.-t mutat (Pancsova, Orsova).

Budapest átlagos légnyomása (153 méter tengerfölötti magasság mellett)

748-5 milliméter; Bécsé (175 méter magasságban) 74ó -

2 mm. Ausztria

legmagasabban fekv nagyobb városának, Innsbrucknak 710 milliméternyi

átlagos légnyomása van. A legmagasabban fekv lakott alpesi völgyekben,

így Ventben az Oetz-völgyben 610 mm. a közepes légnyomás. A karintbiai

Obir- csúcs menedékbázának lakója 595 mm. közepes légnyomás alatt él,

s ugyancsak Karinthia „Fleisz" nev arany-telepeinek bányászai pedig

544 mm. légnyomás alatt éltek. Ez volt ugyanis, legalább néhány éven

át, a legmagasabban fekv lakott hely az osztrák Alpesekben. Itt már csak

mintegy ^/^ad rész annyi légnyomás alatt él az ember, mint a tenger

színtáján. A ki az ily magas éghajlathoz hozzá szokott, alig veszi észre

magán a légnyomásnak ezt a csökkenését.

A légnyomás csökkenésével karöltve jár a levegbeli melegség csök-

kenése is. Csakhogy a melegség apadása, nem úgy, mint a légnyomásé,

nagyon is a különböz helyi körülményektl függ, st, ha egészen a részle-

tekig hatolunk, bizonyos hegyi tájakon szinte kétségünk támad, ha vájjon

a melegségnek a magasság növekedése arányában való apadását csakugyan

általános érvényú törvénynek fogadjuk -e el.

Az észleletek, s ezek között az Ausztriában és Magyarországon föl-

jegyzettek is, nagyban és egészben azt mutatják, hogy Közép-Európa

hegyes vidékein a leveg közepes melege minden 100 méternyi magasság-

növekedésnél télen 0-45, nyáron -

70, évi átlagban pedig csaknem cvó C.°-kal

csökken. Vagyis más szavakkal : télen átlag véve 222 méternyire kell följebb

hatolnunk, hogy a közepes hmérséknek 1° C.-nyi csökkenését észlelhessük,

nyáron ellenben erre már 143 méter is elég; a melegség ekkor, valamint

tavaszszal is sokkal gyorsabban csökken. Az évi átlagos melegségnek l°-kal

csökkenését a magasságnak 170 méternyivel való emelkedésénél tapasztaljuk.

Télen a meleg átlag valamivel lassabban csökken, ha a völgy fenekén, de

sebesebben, ha valamely hegycsúcson érjük el ugyanazt a magasságot.

Több természetbúvár összehasonlítván Nagy-Szeben hmérsékét a Románia

felé es erdélyi havasok némely hegyszorosának hmérsékével, úgy találta,

hogy itt ugyan nyáron cvó C.°-kal csökken a meleg minden 100 méter

emelkedésnél, de télen már csak O'3-mal; st deczemberben átlag már

csaknem 900 méterrel kell a hegyszorosokban följebb hatolnunk, hogy a

hmérsékét a nagy-szebenihez viszonyítva 1 C.'-kal esni lássuk.
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Még feltnbbek az ily jelenségek a Keleti Alpesek némely részeiben.

Karinthiában még azt is észlelhetni, hogy tél derekán a legmélyebb völgy-

fenekektl fölfelé egy bizonyos közepes magasságig emelkedik a meleg.

A nép ezt a sajátságos tényt már rég ismerte, mieltt azt a hömérsék föl-

jegyzései megersítették volna. Még közmondás is szol róla, azt mondván,

hogy „a ki télen egy emelettel följebb hág, rá melegszik a kabát".

A legkeményebb téli hideg a Klagenfurt köri fekv völgyben, a

Dráva és Gail alsó völgyében, valamint az alsó Lavant-völgyben uralkodik.

A völgyön fölfelé haladva, egészen 1400 méter magasságig, st azon túl is,

a hmérséklet emelkedik, csak aztán kezd ismét csökkenni. Az Obir-csúcson

lev menedékházban, 2 046 méter magasságban a tenger fölött, természe-

tesen csak dél-keleti fekvésekben, a januári hömérsék —

ó

-

4, tehát alig

alacsonyabb, mint a 440 méter magasságban fekv Klagenfurtban. A Keleti

Alpesek egész területén hasonló helyi viszonyokat találni, csakhogy sehol

egyebütt ily nagy mértékben.

Téli idn, nevezetesen tél kezdetén a hmérsékletnek a magassággal

való ez együttes emelkedése Közép-Európa hegyes tájain néha általában

is elfordul néhány napra, st néha hetekre is. Míg lenn a hóborított

völgyekben kemény fagy honol , a magaslatokon langyos , tavaszias a

leveg, mely még éjjel is enyhén marad. Még pl. a Schafberg csúcsán,

1780 méter magasságban is megesik tél derekán, hogy a hmér néhány

napon át nem száll a fagypont alá. Egy ily magaslatról aztán az észlel

nappal fehér gomolygó ködtengert lát maga alatt, melybl csak az egyes

hegycsúcsok, mint megannyi külön sziget, tnnek el. Fölül sötétkék az

ég és meleg a napsugár, míg lenn a völgyekben sr ködfátyol rövidíti a

nappalt s az erdket fehéren csillámló zúzmarába öltözteti.

Az efféle idjárási szakok a magaslatok telének sajátszer bájt köl-

csönöznek. Ezek rendesen olyankor állanak be, mikor egy-egy magas

légnyomási területnek a középpontja a tle függ szélcsend és égder

kíséretében épen a vidék fölé helyezkedik. Ilyenkor a föld a melegnek a

hosszú éjszakákon át való kisugárzása következtében gyorsan lehl, kivált

ha hóréteggel van borítva. A lehútött leveg a hegyek lejtirl mind a

völgy felé tolul, ott meggylik, megáll s ködöt képez ugyanazoknál az

okoknál fogva, melyek a nyári félév reggeli ködéit is elidézik. A hegy-

oldalakról és csúcsokról a völgyekbe leszálló leveg helyére más kerül,

mely még nincs lehtve, tehát sokkal melegebb. Valószín, hogy ilyenkor
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a levegnek magasságból való aláereszkedése maga is melegségi forrássá

válik, mint pl. a Fhn szélnél. A lejtkön és csúcsokon ennélfogva sokkal

nagyobb a meleg, mint a völgyfenekek- és medenczékben. Azt, hogy a

völgyek nagy hidegét az éjjeli melegkisugárzás okozza, bizonyítja az is,

hogy közvetlenül napköltc eltt legjelentékenyebb a melegnek felfelé való

növekedése.

A hol ez a jelenség a legzavartalanabbúl és leggyakrabban jön el,

ott a melegnek a magassággal arányos növekedése is szabályszer jelen-

séggé válik (a téli hónapok alatt) ; ez az eset a Keleti Alpesek egy részében

fordul el, nevezetesen Karinthiában. Az Alpesek hegylánczai éjszak, nyugat

és dél, st részben még kelet fell is útjába állanak a légáramlatoknak s az

ekként elsegített szélcsend lehetvé teszi, hogy a leirt folyamat zavar-

talanul mehessen végbe.

A melegnek a magasság szerinti növekedése télen bizonyára a Kár-

pátok vidékein is gyakran elfordul, noha e fell nincsenek oly részletes

észleleteink. A Magas Tátrában í, hmérséklet megoszlása tárgyában tett

vizsgálódások azt mutatják, hogy ott is vannak 500— 600 méter magas-

ságban olyan helyek, melyeken januárban nagyobb a hideg, mint a 700—

íooo méter magasságban fekvkön. Erdély hegyvidékeire nézve hasonló

tapasztalatokra lehetünk elkészülve. Mennél bentebb esik a szárazon s a

tenger hatásától mennél inkább mentes valamely hegyvidék, annál gyakori-

abbak és állandóbbak a téli hmérséklet ilyetén megoszlásának az esetei.

Ellenben a völgyfenekek fölött bizonyos magasságban fekv hegy-

oldalak, kivált a dél-keleti és dél-nyugati fekvésnek a legkellemesebb téli

éghajlatnak örvendenek. Még a nyári félév alatt is megvan az a kedvez

helyzetük, hogy a völgy felé áramló hideg éjjeli szelektl s az éjjeli órák

alatt beálló nedves hidegtl és ködöktl kevesebbet szenvednek, mint a

völgyfenekek.

Kiemeltük fönnebb a hegycsúcsokon jelentkez enyhe, derült, szél-

mentes téli nap keheméit. De meg kell jegyeznünk, hogy az idjárás

e jelenségei némileg nagyobb magasságban csak néhány rövid idközre

terjednek a tél egész szakán. Legtöbbnyire ers szelek uralkodnak ott s

azokkal mindig megérkezik a hideg is. S hogy az alacsony hmérséklet

ersen szeles idben mennyivel élesebb, mint szélcsendben, azt mindenki

tudja. Lenn a völgyben kemény hideg van, de szél nincs; fönn azonban

legtöbbnyire ers szél is van s melegség csak szélcsendes idben áll be.

20*
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Az Obir menedékházának lakója ennélfogva januárban is többet szenved

a hidegtl, mint Klagenfurt lakói, noha a közepes hmérséklet ez idben

csaknem egyenl mind a két helyen. A legersebb hideg azonban a magas-

latokon a tél vége felé s a tavasz kezdetén szokott beállani, mikor már

a völgyekben megindult a tenyészet. A télen átlag derit idt ilyenkor

változó, csaknem mindig borús és havas idjárás váltja föl. A tavasz a

hegyi éghajlat legkellemetlenebb idszaka, míg ellenben az sz, nevezetesen

pedig az sz vége, annak fénypontja. Nyáron az idjárás gyakran ingadozik

e kett között.

Azokat a hirtelen és éles ellentéteket, milyenek a magaslatokon el-

fordulnak, a hol a derit, szélcsendes nyári napra néha egy éjen át viharos,

ess vagy havas nap következik, a völgyek és rónák nem ismerik. Amaz

aetheri fénynyel árasztja el a magaslatokat, a száraz, fris leveg életkedvet

gerjeszt, a vándor szinte valami földöntúli világban képzeli magát, nem érzi

az élet súlyát és gondjait. Ez mindenre ráborítja sötét, nyirkos, köd- és

felh-leplét. A látókör alig terjed néhány lépésnyire, az orkántól korbácsolt

finom es vagy hó áthatol minden ruhán s a vándor szinte megdermed a

fagytól. Borzongva érzi az egyedül álló ember tehetetlenségét a felhk és

viharok e szabad honában.

A nyár, még pedig a nyárel, az év azon szaka, a melyben a magas-

latok és a völgyek hmérséke között a különbség a legnagyobb. A nagy

magasságok éghajlatát a sarki éghajlathoz szeretik hasonlítani. E hasonlatot,

hogy egyáltalában jogosult lehessen, az Alpeseknek inkább nyárközépi,

semmint téli szakára kell érteni. A „Fleisz" aranytelepnek 2740 méter

magasságban álló bányásztanyája köri a nyári közepes hmérsék épen olyan,

mint az éjszaki szélesség 74°-a alatt fekv Novaja Zemlyáé (4' 1) s 3300 méter

(10.000 láb) magasságban már alacsonyabb, mint Grönlandban a 8o° alatt.

A téli hmérsék azonban sokkal enyhébb (a Fleiszon alig — Q°, Novaja Zem-

lyán — 17 ; 3300 méter magasságban az Alpesekben alig --13
,
Éjszaki

Grönlandban a 8o° alatt — 33°). A hvös nyár az Alpesekben mintegy 2800

méter magasságban a téli havat már nem birja megolvasztani s az örök hó

rétegei, az ezekbl ered jégárak, a giccserek ebbl keletkeznek. A nyári

meleg hiánya a gyümölcs- meg a gabona-termelésnek kora határt szab a

magasabb völgyekben. Az 1400— 1500 méter magasság közt fekv alpesi

völgyekben a hóolvadás és a tenyészet ébredése csak ápril 21-ike körül

kezddik, a cseresznye május 20-ika körül virágzik, a kaszálás átlag június
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Ess zivatar a magas hegységben.
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2 7-ere esik. A cseresznye csak augusztus vége felé érik, a téli gabona

szintén csak ez idtájt, a zab szeptember közepén, s november 10-ikével

újra megjelen az állandó hólepel. Míg 600 méter magasságban a hóburok

mintegy 77 napig tart, 1300 méter magasságban már 200 napon túl is

megmarad, 1900 méter magasságban pedig 250 napig is. A tenyészet

idszaka tehát följebb haladva mindig szkebb idhatár közé szorul.

A hvös nyár s a viszonylag enyhe tél következtében a hmérsék évi

változásai csekélyebbek a magaslatokon, mint az alattok lev völgyekben.

Innsbruckban pl. a legmelegebb (18 ) és a leghidegebb (— 3°4) hónap

hmérséklete között a különbözet 2i°4 C, holott a több mint 1200 méterrel

magasabban fekv Venten csak 17°3. Még csekélyebb e különbözet a hegy-

oldalokon, de különösen a hegycsúcsokon. A Schafberg-csúcson, mely vala-

mivel alantabb fekszik, mint a Vént melletti Oetzvölgy, január (— 5°4) és

július (9°5) között csak 15 .

Ha a hmérsékletnek évi változását az év folyamán elforduló legmaga-

sabb és legalacsonyabb hmérséklet különbözete szerint mérjük : a hegyi

éghajlat még egyenletesebbnek tnik föl, mert a tél legkeményebb hidege

fölfelé csak kevéssé, vagy épen nem növekszik. Klagenfurtban pl. már

—30 C°-ra is leszállt a hmér; az Obiron ellenben, mely pedig 1200

méterrel magasabban fekszik, csak — 27°5-re szállt ugyanazon évek folya-

mán. A venti és innsbrucki egyidej vizsgálatokból láthatjuk, hogy a leg-

alacsonyabb hmérséklet fönt — 2Ó°7, alant — 2 2°5 volt. Nagyon tévednénk

tehát, ha azt hinnk, hogy a hegyek nagyobb magaslatain ugyanabban

az arányban n télen a legnagyobb hideg, a milyenben nyáron a magasság

szerint a meleg csökken. Ismételjük: a mi az embert a legmagasabb alpesi

csúcsok benépesítésétl visszatarthatná, az nem a téli hideg túlsága, hanem

a nyári melegnek a hiánya.

Az es és hó alakjában jelentkez légköri csapadékok a hegyes vidé-

keken bvebbek és gyakoriabbak, mint a szomszédos lapályokon. Ezt külö-

nösen nyáron tapasztalhatjuk. Mi alatt a lapály hségtl és nyári aszálytól

szenved, addig a hegyeken a délutáni órákban ragyogó halomfelhk tornyo-

sulnak mind jobban-jobban, míg végre a viharok sötét méhévé folynak össze.

E felhk estig csupán a hegyekre öntik alá tartalmukat, a szomjas síkságnak

egy csöppnyi sem jut bellük. Legfeljebb a hegyekbl alá-alácsapó hvös

szél kavarja föl a port s a zivatart szül felhkbl mindenfele' elterjed fejér

fellegfátyol takarja el egy idre a napot. Napszállta után minden felh
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eloszlik s a fölfrissült hegységi völgyek, valamint a rónaság forró párái fülé

csillagfényes ég borúi. E jelenség néha több nap ismétldik egymás után,

míg végre egy általános zivatar-roham a síkságot is megáztatja és lehti.

A tavasz és a nyár a hegyekben mindig sok helyi esvel és zivatarral jár.

Csak szszel válik az id állandóbbá s a rónaságokéval inkább egyezvé.

Az esmérések kimutatták, hogy az esömennyiség a szerint n, és

pedig már meglehets távolságon kezdve, a mint a hegyek felé közeledünk.

Magában a hegységben aztán a tenger fölötti magasság arányában növekedik,

csakhogy igen szabálytalan, egészen a helyi viszonyoktól függ módon.

Az csmennyiségnek a tenger színtája fölötti magasságtól és a vidék hely-

rajzi viszonyaitól való e függése legszebben mutatkozik Csehországban.

A cseh medenczének a közepén legkisebb az esmennyiség, s onnan minden

irányban növekszik, a mint a hegykerethez közelebb érünk, leginkább a

Cseherd meg az Oriás-hegység irányában. Ha Bajorország felöl közeledünk

a Cseherd felé, az esmennyiség 120 ctmrre n, st azon fölül is hág,

a mint a hegység gerinczét elértük ; aztán lépésrl lépésre ismét csökken

egész 50 ctmrre, st alább a cseh medenczében, honnan aztán ismét szabá-

lyosan gyarapodik az Óriás-hegység felé haladtunkban egész 100 ctmrre,

st följebb is. E hegységnek másik, Porosz-Szilézia felé néz oldalán az

Oderavölgy felé ismét alászáll egész 50 ctmrre. Hasonlókép n az es-

mennyiség Magyarországon a párkányhegység felé, úgy szintén Galicziában

a Kárpátok éjszaki oldala felé. A hegyvidékek a szomszédos rónaságoknak

nagy esötermelöi s egyúttal es-tárházai. Elvonják a légáramlatok víztar-

talmát, melyet ezek a rónaságoktól megtagadtak, st a nyár hevében maguk

is támasztanak légáramlatokat, melyek a vízgzt a magasba emelik, st
felh- és esképzdményekké srítik. Az erds hegyoldalak aztán meg-

gyújtik ölükben az es- és hévizet, s lassankint leszivárogtatják a mélyebb

földrétegekig. A hol azonban az ember megzavarja a természet e szép össz-

hangját s lepusztítja az erdket a meredek hegyek lejtirl, ott aztán

pusztító vízomlásokat teremt magának, holott az elbb egyenletes vízkészlet

elapad. A felhk kiöntik tartalmukat a hegyek fölé csak úgy, mint azeltt,

ezt az ember meg nem változtathatja; de a hegység vízgyjt természetét

megsemmisítheti vagy ellenkezvé változtathatja.

Középhegyeinkben az évenkinti csapadék helyi mennyisége egész a

legmagasabb tetkig mindig növekedik. Különösen a hvösebb évszak hó-

és esmennyisége növekszik itt jelentékenyen, s nagy hmennyiségükkel
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kivált a Cseherdö és az Ercz-hegység tnnek ki. Ugyanez áll többi közép-

hegységeinkrl is. Ellenben van a magas hegyekben egy bizonyos magasság,

melytl fölfelé az évi csapadékmennyiség már nem n, hanem apad. Az

egyes csapadékok tartalmassága a magasság arányában csökken s egy

bizonyos magassági övtl fölfelé a tartalmasság e csökkenését már nem

pótolhatja az sem, hogy a csapadékok ott fönn gyakoriabbak. Hogy azonban

ez a határ milyen magasságban lehet, arra még nem rendelkezünk elegend

észleletekkel. Az Alpesekben aligha van az 2000 méternél sokkal föntebb.

Igen nagy magasságokban a téli hó finom jégkristályok alakjában hull alá.

Már fönnebb említettük, hogy oly hegyekben, melyek több hegyláncz-

ból állanak, mint pl. az Alpesek, a küls hegylánczok közé es bels völgyek

sokkal kevesebb csapadékban részesülnek, mint a küls hegylánczok völgyei,

még ha magasabban feküsznek is. Kivált a tél száraz az elbbiekben, mivel

az alant vonuló havas felhket a küls hegylánczok nagyobbára föltartóz-

tatják. A magasan vonuló nyári felhkre ez kevésbbé áll s aztán forró nyár

szakán a helyi záporesk is szaporítják a bels völgyek esmennyiségét.

Az Alpesekben s a Magas-Tátra völgyeiben tehát, úgy szintén Erdélyben

is többnyire aránylag száraz telekkel, ellenben bséges nyári eszésekkel

találkozunk. A csapadék ftömege itt az év meleg szakára esik. Itt tehát

épen megfordítva van a dolog, mint a középhegységekben.

Ezzel aztán még egy másik jelenség is összefügg, mely a nevezett

hegységek magas völgyeinek éghajlatára fölötte jellemz : a téli derit

napok nagy száma, hatalmas napfénynyel. A tél egész Közép-Európában

az igen gyakori borongós napok s az egészen elborult ég évszaka. A magas

völgyekben megfordítva áll a dolog. Itt a tél a legtöbb egészen tiszta

napok s az átlag csak kevéssé borúit ég évszaka. (Legfelhösebb a tavasz.)

E körülbelül 1300 méter magasságban kezdd völgyek fölötte vannak

a ködrétegeknek s a tél alacsony hófelhinek. S mivelhogy a leveg igen

tiszta és száraz s már ritkább is : a nap sugárzása c számos derült napok

folyamán igen ers. S ha ehhez még hozzá veszszük az itt uralkodó szél-

csendet is: itt a szabadban tartózkodást még igen alacsony hmérsék mellett

is egész kellemesnek fogjuk találni. A szél nélküli napok télen e völgyekben

a túlnyomók, mihelyt az azután maradandó hó leesett, mely a fölmelegedés

minden különbözetét kiegyenlíti s a helyi légáramlásokai megakadályozza.

Ez az oka, hogy e völgyeket, noha ott a tél levegjének középhmérséke

igen alacsony, mini klimatikus téli gyógyhelyekel keresik, mini pl. Grau-
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bündenben Davos. De vannak hasonló éghajlatú magas völgyek az Alpesek-

ben, st a középponti Kárpátokban is.

A leveg nedvességének is, a mennyiben a szerint mérjük, hogy

mennyire telik meg vízgzzel, megfordított folyamata van a hegyekben,

mint a síkságokon. A viszonylag legnagyobb szárazság ott télen, ellenben

a síkságokon nyáron következik be, míg itt télen a leveg csaknem állandóan

vízgzzel van telítve s ködképzésre hajlandó. A magas fekvés völgyekben

a csendes leveg következtében a nagyobb hideg is könnyebben elviselhet,

mint a rónákon a kisebb fokú hideg. A magaslatokon a leveg tavaszszal

a legnedvesebb, ez a nagyobb felhjárásnak is az ideje. A hegyek akadályoz-

zák a légáramlatokat s ezért a völgyekben általán véve gyengébb a lég-

mozgás, mint künn a nyilt rónaságokon. A völgyek ez elnyét azonban

gyakran ellensúlyozzák a sajátságos körülmények folytán beállható heves

helyi széljáratok. A légáramlásnak különben egy bizonyos, naponkint el-

forduló szabályszersége minden hegységi völgynek közös sajátsága. Nap-

közben, körülbelül reggeli 9 órától egész napszállta utánig fölfelé, éjjel pedig

egészen reggelig lefelé áramlik a leveg. Nyáron, szép idben legersebbek

e völgyi szelek, melyeknek az Alpesekben az egyes völgyek szerint még

külön nevök is van. A Garda-tó mellett s az Ecs alsó völgyében a nappali

szelet ora-nak, az éjjelit sover-nek, paesano-nak nevezik. A fels-ausztriai

tavak köri al- (nappali) és fel- (éjjeli) szélnek mondják. Ha e szelek a rendes

órában kezddnek, azt mindenütt az állandó jó id jelének veszik, és pedig

egész jogosan, mivel ez azt mutatja, hogy hevesebb általános szelek még

nincsenek.

A hegyi vidékek meteorológiájára ezek az idszaki szelek nagy hatás-

sal vannak. A nappali szelek, melyek a völgyekben és a hegyoldalakon

mindenütt fölfelé fújnak, okozzák azt, hogy minden hegytömeg fölött,

melybl völgyek súgárzanak ki, emelked légáramlat teri, mely a völgyek-

nedvességét a magasba fölviszi. Az emelked leveg kiterjedvén s így

lehlvén, vízgz-tartalma ama fényes halomfelhkké tömörül, melyek meleg

nyári délutánokon szokták a hegytetket koronázni. Ha a leveg nedves-

sége nagy, e halom lel hók helvi viharfelhkké lesznek, melyekrl már szólot-

tunk. De e fölszálló légtömegek még száraz idben is megzavarják kissé

a leveg tisztaságát. Napszállta után ellenben a föld és a növényzet meleg-

kisúgárzása által áthlt alsó légrétegek a hegylejtk és a völgyek mentében

aláfelé szállnak; megindul a légtömegek általános aláereszkedése. A nappal
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képzdött felhk most fölosztanak, fönn a magasban szárazabbá lesz a leveg,

s innen van, hogy a magaslatokon napkeltekor a legtisztább, a legátlátszóbb

a leveg s legtágabb a látóhatár. A nedvesség ilyenkor lenn tanyáz a

völgyekben köd vagy könny, fehér pára alakjában, melybl éles körvona-

lakban emelkednek ki maguk a hegyek. A mint a nap följebb száll, e lég-

tömegek is megindulnak a völgyekbl fölfelé s többnyire már déleltt

szórványos, könny, bárányfelhk alakjában jelennek meg az ég kék

boltozatán.

Hegyes vidékeinken gyakoribb a zivatar, kivált a nyári zivatar, mint

a síkabb területeken. A keleti Alpesekben évenkint átlag 22— 25, Fels-

Magyarországon , meg a Tátra déli tövében , úgyszintén Déli-Magyar-

országon és Erdélyben 22, az Alföldön ellenben csak 13, Galicziában 17,

Csehországban és Sziléziában 1 8 zivataros nap fordul el. A Középponti

Alpeseknek kifelé elzárt völgyeiben ritkább a zivatar s az is többnyire mind

nyár idejére esik, mivel helyi természetek s a fönt leirt módon forró nyári

idben keletkeznek. Természetes, hogy a szk hegyi völgyek kisebb látó-

körének is van része abban, hogy itt kevesebb zivatart észlelhetni, mint

a nagy nyilt völgyekben, meg a hegységek alján. Az Adria hegyes part-

vidékein szintén sok a zivataros nap: évenkint átlag a trieszti öbölben 20,

Korfu vidékén 40 is. De itt a zivatarok már szszel is csaknem oly gyako-

riak, mint nyáron, st itt már téli zivatarok is vannak, még pedig mennél

inkább délfelé, annál többször. Beljebb a szárazföld felé az szi és téli ziva-

tarok száma ismét csökken. A többi országokban ritkák a téli zivatarok,

légritkábbak a keleti országokban. Az Alpesek éjszaki oldalán , éjszaki

Csehországban és Sziléziában még leggyakrabban elfordulnak.

A magas hegylánczok olyan formán is hatnak az általános légáramla-

tokra, hogy azokat bizonyos tulajdonságaiktól részint megfosztják, részint

más tulajdonságokat kölcsönöznek nekik. Ha nedves szél fúj valamely maga-

sabb hegyláncz fölött, ez arra kényszeríti a felht, hogy vízgz-tartalmát

es vagy hó alakjában azon a hegyoldalon adja ki, melyen föl kell szállania.

A hegyláncz másik oldalán ilyenkor ugyanaz a légáramlat száraz és az ég

kék marad, s csak a hegycsúcsokon és hegygerinczeken ül felhhalma-

zokból látja az ahhoz ért megfigyel, mi megy végbe a túlsó oldalon.

A hegyek felé áramló szél mindenütt nedves és felht hozó ; a hegyek fell

áramló ellenben száraz, szép idt hozó. Az Alpesek éjszaki oldalán a délkeleti

és déli szelek tehát szárazak, melegek és dert okozók, míg az Alpesek déli

21*
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oldalán ugyanakkor többnyire ess id van. A nyár éjszaknyugoti szelei,

melyek az éjszaki oldalra nyírkos, nedves idt hoznak, a déli oldalon száraz

szelekké válva, derit ég vagy oszladozó felhzet mellett áramlanak. Gali-

cziában , a Kárpátok éjszaki oldalán az éjszaknyugoti szél okoz gyakran

hosszantartó ers felhszakadásokat és áradásokat, a déli (magyar) oldalon

ellenben a délnyugoti és déli szél. Bécsben nyáron gyakran van derit ég

vagy könny fátyolfelhzet mellett tartós, ers, meleg délkeleti szél, mely

mellett nagy szárazság uralkodik s a leveg porral van tele. A látóhatár

éjszaki és éjszakkeleti részén ilyenkor rendesen zivatarképzdést s este élénk

villámlást látni. Többnyire jól ki lehet venni, hogy Morva- és Csehország

szomszédos részei fölött, vagy épen Alsó-Ausztria határán, pusztító zápor-

estl kisért vagy jéggel vegyes ers zivatar tört ki. A déli szelek, melyek

Bécs környékén az Alpesekrl fújnak, ott szárazak ; de, ha feljebb éjszaknak

a cseh-morva határhegységen fölfelé áramlanak, vízgztartalmuk ott, st

már az alsó-ausztriai erds vidéken is záporesvé srsödik.

A délkeleti és keleti szelek Csehország éjszaknyugoti részeire is est

és zivatart hoznak ; de ha az Erczhegység fell fúj az éjszaknyugoti szél,

akkor szárazság van vagy csak kevés es esik, míg a szászországi oldalon

ess az id. A monarchia hegyvidékeinek egyes részein tehát ugyanabban

az idben többnyire különböz az idjárás ; ugyanazok az idjárási általános

föltételek a hegység egyik oldalán borús idt, est idéznek el, a másik-

oldalán ellenben száraz, derit idt okoznak. Csak ha az igen alacsony

légnyomás vidéke maga a hegység fölött helyezkedik el, akkor van a vidék-

nek csaknem minden részében egyforma rossz id ; ellenben mindenütt

szép és derit az id, ha ugyanoda a legmagasabb légnyomás vidéke

helyezkedett.

Némely hegységi völgyekben a hegyek fell fúvó szél fölötte nagy

mértékben száraz s ugyanakkor rendkívül meleg is. A neve ilyenkor Föhn

vagy Scirocco. A vorarlbergi Illvölgyben lép föl a Föhn a leghevesebben,

délkeleti vihar alakjában, igen nagy szárazságot s tél közepén nyári meleget

árasztva magából. Innsbruck vidékén is eljön, a hol Sciroccónak nevezik

s rendkívül lehangoló, kellemetlen hatása miatt igen rettegnek tle. Ha
beköszönt, érzékenyebb természet emberek fejfájást kapnak s minden mun-

kára tehetetlenekké válnak. E szél a Brennerrl fúj alá s egészen Innsbruck

vidékére szorítkozik, mely a Silvölgy hasadékának irányában fekszik. Az

innsbrucki ú. n. Scirocco azonban korántsem <>I\ száraz és oly meleg, mint
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a bludenzi Föhn. Távolabb keletre Salzburg körül is találkozunk bizonyos

gyengébb Föhn-szer széllel, nemkülönben egy délkeleti és déli, sokszor

ersen Föhn-szer széllel Windischgarstennál és Spital am Pyhrn mellett,

holott is „Pyhrni szél-"nek nevezik. Még tovább keletre egyre gyöngébbekké

válnak a délkeleti és déli szelek Föhn-szer sajátságai, de még Bécs környé-

kén is fölismerhetk.

Karinthiában a meleg déli szelet „}auk"-nak nevezik; vájjon vannak-e

ott olyan helyek, melyeken ez valóságos Föhn gyanánt mutatkozik, arra

nézve nem tudunk semmit. Az Ecs-völgyben a Brennertöl délre az éjszaki

és éjszakkeleti szél néha nagy melegséggel és szárazsággal lép föl , a tulaj-

donképi Föhn hevességét és erejét azonban nem éri el. Arco és Riva

éghajlati gyógyhelyek mellett is járnak száraz éjszaki szelek, melyektl a

hmér is emelkedik.

A Kárpátokból Föhn-szer szelekrl nincsenek észleleteink, de alig

lehet kétség, hogy ott is vannak ilyen szelek, ha nem oly ersek is, mint

az Alpesekben. Nagy-Szeben vidékén a vöröstoronyi szorosból jöv szél

nagy melegsége és szárazsága által tnik ki s azért „vöröstoronyi szél"-nek

is nevezik.

A Föhn-szelekre legkedvezbb id az sz meg a tél, vagyis a nagyobb

légáramlatok s a magasság szerinti leglassúbb melegcsökkenés évszakai.

Nyáron egészen elmaradnak vagy alig vehetk észre.

Ezek a szelek nem messzirl hozzák nagy melegöket és szárazságukat,

hanem csak a hegyekrl alászálltuk közben nyerik azt, mivel ilyenkor a

leveg a természet törvényei szerint gyorsan fölmelegszik, és pedig egy-egy

C°-kal minden ÍOO méternél. Mivel a hmérsékletnek a maoassáa: növeked-

tével való csökkenése mindig kisebb íoo méterre l C°-nál; a gyorsan alá

szálló leveg a völgyben nagy fölmelegedést okoz, s mivel nem vehet löl oly

gyorsan elegend nedvességet, aránylag száraz marad. Hogy a Föhn nem

a Szaharától kölcsönzi melegét és szárazságát, mint annak eltte gondolták,

már abból is kitnik, hogy az Alpesek déli oldalán többnyire nagy es és

hvös van, mikor az éjszaki oldalon a száraz, meleg Föhn uralkodik és abból,

hogy az Alpesek déli oldalán is van száraz, meleg Föhn, mely éjszak fell

fúj alá. A Föhnnek csak magában a hegységben állanak el a sajátságai,

melyek olyanok, mint a milyenek valamely, a magasból aláslyed lég-

tömegnél tapasztalhatók. A lapályokon hiányzanak a mechanikai föltételek,

melyek mellett az ily hirtelen alászállás lehetvé válhatik.
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A nagy síkságok éghajlata.

A nagy síkságok éghajlata, mely nálunk a nagy Alföldön fordul el,

sokban különbözik a hegyes tájakétól. Elször is itt nincs meg a helyi

éghajlat vidékeinek az a sokfélesége, melyeket a hegyekben egymáshoz oly

közel találunk. Míg ott egyugyanazon völgyben is a szerint különbözik a

meleg, a mint a hegvfalak éjszaki vagy déli, keleti vagy nyugoti irányban

feküsznek : addig itt a napsugár ugyanazon szöglet alatt esik a síkság-

egész nagy felszínére, s azt tehát egyenletesen is melegíti meg. De azok a

szelek is, melyek a rónaságon akadályba nem ütköznek, szintén kiegyen-

lítleg hatnak a hmérsékletre. A melegmegoszlás nagy egyenletessége

jellemzi ennél fogva a nagy síkságokat. Látjuk ezt az Alföldön. Mily

kevéssé különbözik egymástól a róna széle táján fekv városok , mint

Budapest (— 1°4), Debreczen, (— 1°9), Pancsova (— o°9), meg a közepe

táján fekv Szeged (

—

l°l) januári hmérséklete; pedig Debreczen és

Budapest között, mely mind a kett a 47°3l' alatt fekszik, meg Pancsova

között (44°52') 2°5 az éjszaki szélesség különbözete, vagy is akkora,

mint München és Trieszt, s valamivel több, mint Salzburg és Milano

között. Ép oly kis mértékben különbözik a júliusi hmérséklet is: Buda-

pesten 22°2, Debreczenben 22°3, Szegeden 22°8, Pancsován 22°9, valamint

az évi közepes meleg is, mely a fönnebbi sorrendben io°9, io°7, 1 1°3, 1 1°7-

Hegyes országokban a tenger fölött ugyan azon magasságban fekv szom-

szédos völgyek hmérséklete között gyakran nagyobb különbözeteket

találunk. A nagy síkságok hmérsékleti állapota a szárazföldi éghajlat alatt

gyakran a végletekig különböz a téli és a nyári évszakokban. A magyar

Alföldön ellenben, hála a hegykoszorúnak, mely nyugat, éjszak és kelet

fell befoglalja, s az ez. irányokból fúvó hideg téli szeleket visszatartja, e

tekintetben nem lehet panasz. Még a nyári hség sem túlságosan nagy

déli Tirol és a Po síksága ugyanazon szélesség alatti hmérsékletéhez

képest. A hmérséklet évi változása (a januári és a júliusi hmérséklet

közti különbözet) az Alföldön 23 —24°, tehát valamivel még kevesebb,

mint a fels-olaszországi síkságon.

A hmérséklet napi változása, vagy is a napköltekori és a délutáni

hmérséklet különbözete a síkságokon átlag véve jelentékenyebb, mint a

hegyes vidékeken. A hegyek között is nagy a különbség helylyel-közzel



167

a reggeli és a délutáni hmérséklet között, de csak a völgyek alján; itt

a síkságon azonban ez a jelenség általános. A hmérséklet napi rendes

változása Bécsben május és augusztus hónapokban (a mikor a legnagyobb)

8°3, Pancsován ellenben júliusban és augusztusban 13°5. A hmérsékletnek

e napközi nagy ingadozása nagyban elsegíti a síkságokon a tavaszi meg

az szi dereket, s e veszedelmet a leveg nagyobb szárazsága még inkább

fokozza. Az a baja is megvan a nagy síkságoknak, hogy hmérsékletük

hirtelen változik, gyakran csap át rövid id alatt az ellenkezbe. A magyar

síkságokra ez nem áll egész általánosságban ; a hirtelen idváltozás , a

rögtönös lehlés itt nem nagyobb, st átlag véve még csekélyebb, mint

a monarchia legtöbb más vidékein, kivéve déli Tirolt és a partvidékeket.

Ha a hmérséklet legnagyobb ingadozásának mérjéül azt a különbözetet

veszszük, mely az egyes hónapok legmagasabb és legalacsonyabb hmérsék-

lete között mutatkozik: akkor a fels-magyarországi síkságra átlag 20°0,

az Alföldre 2 1° jön ki, vagy is a két ellentétes hmérsékleti fok átlagosan

20, illetleg 21 fokkal különbözik egymástól egy-egy hónapban. A tél és

a nyár e részben meglehetsen egyezik (a nyár 19— 20 ). A magyar

síkságok egy fokon állanak e tekintetben a keleti alpesi tartományokkal (a

karinthiai és a krajnai medencze hmérsékének havonkénti átlagos változása

azonban 2 2°), s alatta állanak Alsó-Ausztriának, Cseh- és Morvaországnak,

Sziléziának, Galicziának (2l°4— 2 2°5 a hegyes vidékeken), s különösen

Erdélynek és a Tátra éjszaki völgyének (23°2— 23°5). Ez utóbbi részeken a

hmérséklet havi átlagos változása télen 2 4°5— 2Ó°2-re hág, ez a legnagyobb

hmérsékletbeli különbözet a monarchiában. Ellenben Dél-Tirolnak és az

Adriai tenger éjszaki partjainak, nevezetesen pedig a dalmát szigeteknek

kevésbbé változékony hmérséklete van, mint az Alföldnek. (Átlag : Dél-

Tirolban 17°, az Adria éjszaki partjain 15— 16 , a dalmát szigeteken 13°.)

Alaptalanul fogták tehát rá eddigelé a magyar síkságokra, hogy a hmér-

séklet nagy változásainak vannak alávetve ; st ellenkezleg : e tekintetben

a monarchia legtöbb egyéb részeivel szemben inkább még kedvez helyzet-

ben vannak.

Valószínleg egy egészen más körülménynek tulajdoníthatni, hogy ez

önmagában helytelen nézet lábra kapott, t. i. annak, hogy a légmozgás

nagyobb erej a síkságokon. A hmérsékletbeli nagy ugrásokat csaknem

mindig a hirtelen bekövetkez hideg szelek okozzák, melyek a síkságokat

akadálytalanul söprik végig. A meleg és hideg iránti érzékenységünk
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azonban tudvalevleg nagy mértékben függ a leveg mozgásától ; csendes

idben a nagy fokú hideget is kevéssé érezzük ; ellenben ers szélben a

kisebb hideg s általában a hmérséklet alább szállása is érzékenyen hat

reánk. Ha a hmér ugyan annyi fokkal száll alá valamely széltl védett

hegyi völgyben, a hánynyal az ers széljárta síkságon : a lehlést sokkal

inkább fogjuk érezni itt, mint sem amott. A síkságok fölött az általános

légáramlatok sokkal nagyobb hevességgel lépnek föl, mint a halmos vagy

épen hegyes tájakon. A magyar síkságokon, st már a bécsi medenczében

is, még az is hozzá járul, hogy tlök nyugatra és éjszak-nyugatra, a

honnan az uralkodó szelek járnak, hvösebb, erds, halmos, hegyes vidékek

feküsznek. Ezek lassabban melegszenek föl, mint a száraz, fátlan rónaságok,

a mi nagyban növeli a szelek erejét, kivált a meleg évszak alatt. A mit

a folyó víznél az ersbbl esés jelent, ugyanazt okozza az általános

légáramlásban az ily hmérsékleti alászállás: helyi sebessége megnövekszik.

Azon felül a magyar síkságok fölé, st a Balkán félsziget fölé is nem

ritkán alacsony helyi légnyomás helyezkedik el , melynek következtében

a bécsi medencze és a magyar síkságok felé heves éjszak-nyugati és éjszaki

szelek áramlanak.

A síkságok heves szeleinek az a káros hatása van, hogy tél idn a sík

talajról elsöprik a havat s azt a mélyedésekben halmozzák föl. Az oltalmazó

takarójától megfosztott vetés könnyen kifagy, s maga a talaj megfosztatik

a téli nedvességtl, melyre pedig annál nagyobb szüksége volna, mivel itt

a nyár szárazságra és aszályra hajlandó. Nyáron ellenben a gyakori száraz

és ers szelek kiszikkasztják a talajt , s általában elmozdítván a gyors

elpárolgást, elsegítik a szárazságot és aszályt.

Hunfalvy írja : „Nyáron az uralkodó szelek nagyon nevelik a száraz-

ságot, midn az elpárolgást fokozzák, s a földet kiszikkasztják. Ezt kivált

a keleti, éjszak-keleti és dél-keleti szelek teszik, de a déliek is. Tavaszszal

fleg a nyugati és éjszak-nyugati szelek fújnak ersen , s gyakran nagy

kárL tesznek a vetésekben és szlkben. Kimenvén a föld fagya, fels

rétegeit már egy, két napi szél kiszárasztja, kivált ha homokos és általában

kötetlen: a kiszikkadt földet a szél felfogja, s egyik helyrl a másikra

szállítja, sr porfellegekkel töltve meg a levegt. Gyakran az egész vetést

elhordja vag\ nagyon megritkítja. A partosabb szlket annyira megfosztja

a földtl, hogy a' tkék magasan kiáltanak,

eltakarja, liog) keresni kell a tökékel."
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Az Alföldön néha olyatén téli viharok is elfordulnak, a mink <]<
;

li

Oroszország pnsztaságain honosak. Egy ily viharról, mely 1816. január

28-ától 30-áig tartott, a következ leirás olvasható: „január 29-ikén

reggel az éjszaki szél heves, tomboló orkánná ntt, mely oly ersen támadt

az ablakokra, hogy folyton mennydörgésszer reszketésben tartá azokat.

A vihar sr, finom hó kíséretében lépett föl, a nap annyira elsötétedett,

hogy tíz lépésnyire a legnagyobb tárgyakat is alig lehetett kivenni. A hó

porszeren finom vala, mint az üvegpor, minden kis résen behatolt, s egy

pillanat alatt tele lón vele azok szeme, füle, orra, a kik ki merészkedtek

menni a szabadba. Nagy hófuvatagok kerekedtek, melyek kis id alatt

oly keményekké fagytak, hogy kocsival lehetett volna járni rajtuk. A hideg

oly nagy volt, hogy sok madár, nyúl, st még házi állat is megfagyott."

íme az erdtlen nagy rónaságok téli viharának képe. Az erds vidéken a

vihar ereje megtörik s a hó elsöprdése és a hófúvás akadályra talál.

A síkság éghajlata a hegyi vidékétl a légköri csapadék tekintetében

is lényegesen különbözik. A mily mértékben növekszik az es- és hómeny-

nyiség a hegyes tájakon, olyanban apad a nagyobb síkságokon. Különösen

csökken a csapadék gyakorisága, a mi nyáron fölötte érzékenyen hat a

síkságra. Mennél jobban átfülled a róna s mennél inkább kiszikkad úgy nyár

közepe felé, a talaj fels rétegei kiaszván s növényzete elhervadván : annál

ritkábbak a csapadékok. A kiszáradt, ersen áthevült talajból kisugárzó

meleg szétoszlatja a felhket a síkság fölött s elzi a felvonulni akaró ess

párákat. A míg a hegyes tájakon a nyári meleg hatása s az ez által el-

idézett fölszálló helyi légáramlatok gyakori, néha minden nap délutánján

bekövetkez zivatarokat okoznak : addig a nagy síkságok fölött a nagyob-

bodó nyári meleg mindinkább elapasztja az ég csatornáit. A magyar sík-

ságokon általában sokkal gyakoriabbak a száraz és forró, mint az ess és

hvös nyarak. Az ily forró nyarakon a hmér gyakran hétszámra 28— 37

C.-ra hág árnyékban, s még éjjel is alig csökken 5— io°-kal. „Reggel már

7— 8 óra között beáll a tikkasztó hség s tart este 6-ig 7-ig. A leveg

rendkívül száraz, egy harmatcsepp sem üdíti föl a növényzetet ; növény,

állat és ember egyaránt es után eped; mutatkoznak is majdnem minden

nap föllegek az égen, de csakhamar ismét eltnnek; majdnem minden

reggel szél kerekedik, mely csak este csendesedik el. így múlnak el napok

és hetek. A nagy forróság és a rendkívüli elpárolgás által fokozott

aszályosság következtén a fák és bokrok levelei elhervadnak, a vetések

22



170

elsárgulnak, elsülnek vagy túlkorán megérnek, a gyepmezk végkép

kisülnek, megkopárodnak. Sr porfellegek töltik be ilyenkor az egész

Alföldet, melynek fakó szín takaróját alig szakasztja meg itt-ott egy-egy

zöldel folt. Végre az ég csatornái megnyílnak, a föld megázik s a növényzet

lölébred nyári álmából. A gyepmezk ismét kizöldülnek, st gyakran a

bokrok és fák is új lombbal ruházkodnak. Uj kedvvel lát most a gazda

mezei munkájához. A gabnát jnius végén vagy július elején kezdi aratni

;

augusztusban már ismét szánt, vet, legelsben a repczét, azután szeptember

és október havakban a búzát és rozst is veti ; októberben a tengeri is meg-

érik, de néha félig érett állapotban kell törni." (Hunfalvy.)

A lói. lapon lev kép a síkságon a zivatarnak hosszan tartó szárazság-

utáni kitörését tnteti föl. A nagy síkságok ritkább zivatarai legtöbbnyire

vihar kíséretében lépnek föl s légsúlymér-minimummal járnak, nem úgy,

mint a hegyes vidékek gyakoribb helyi zivatarai, melyeket nem kisér vihar.

Nyár derekának s az sz elejének szárazságaira októberben, de kivált

novemberben egy második ess idszak következik, mely a nagy magyar

Alföldre fölötte jellemz. Május és június jár a legtöbb esvel, de aztán az

esmennyiség hirtelen elapad s a hamar növeked forróságnak meg a leveg

szárazságnak ellensúlyozására elégtelenné válik. A nyár esmennyisége

önmagában véve épen nem csekély a magyar Alföldön (Budapesten 16,

Szegeden 16— 17, Debreczenben 23, Nyíregyházán 21, Pancsován 23 cm.),

s átalában véve nagyobb, mint a cseh medencze közepén (Prága 19, Leit-

meritz 20, Csaszlau 18 cm.); csakhogy a megoszlása kevésbbé egyenletes

s a nyári hség és szárazság sokkal nagyobb. Az es rövid, heves, de ritkás

pasztákban esik, a víz a felszínen fut szét s csak kevéssé hatol be a talajba,

mely a nagy melegségtl és az ers szelektl megint csakhamar kiszikkad.

A csapadéknak e káros jelensége leginkább déli Oroszország pusztaságain

uralkodik, de már a magyar Alföld is emlékeztet rajok. Az es való-

színsége nyár szakán igen csekély. Júniusban még minden 10 napra 3

csapadékos nap esik, júliusban alig 3, augusztusban pedig már alig 2'/
2 .

Magyarország felföldén ellenben júniusban 4, júliusban csaknem 4, augusz-

tusban is több mint 3 napon esik. Az Alpesek ess vidékein nyaranta leg-

alább is minden második nap csapadékos, az Alföldön nyár derekán csak

minden ötödik.

A havas napok átlagos száma az Alföldön körülbelül alig 23, a fels-

magyarországi hegyvidéken több mini 50, Erdélyben 44. E kél utóbbiadat
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természetesen csak az emberlakta völgyekre áll. Az Alföldön a vetés több-

ször szenved a hó hiánya, mint annak túlságos sok volta miatt.

A talajnak már tél idején is hiányzó nedvessége, a rá következ nyári

szárazság, a heves és gyakori szelek: mind ez ellensége a fatenyésztésnek

a nagy síkságokon. Ehhez járulnak még aztán a kései tavaszi és korai szi

fagyok, mélyek a derit ég és száraz leveg mellett éjjel kisugárzó meleg

folytán gyakrabban lépnek föl itt, mint hasonló közepes melegú hegyes vidé-

keken. Ezért kell a fa tenyészetének a síkságokon oly nagy nehézségekkel

küzdeni, és pedig annál inkább, minél ritkábban, szórványosabban fordul

a fa el. Ha ellenben egyszer tömegesen sikerült kifejldnie, még a helyi

éghajlati viszonyokat is a saját javára képes megváltoztatni.

A tengerpart éghajlata.

A monarchia harmadik éghajlati ftypusa, a tengerparti éghajlat az

Adriai tenger partszegélyén s a dalmácziai szigeteken található, hol külö-

nösen a napi és évi melegváltozás csekély volta teszi jellemzvé. Lesinán a

nap leghidegebb és legmelegebb órájának melegkülönbözete évi átlag szerint

csak 4°2, s a legváltozóbb hónapban is csak 5°3, vagyis két-, háromszorta

kevesebb, mint Dél-Magyarország síkságain. A leghidegebb és a leg-

melegebb hónap hmérsékletbeli különbözete Triesztben 19°8 (4°4 és 24°2),

Pólában 19°0 (5°9 és 2 4°9), Lesinán és Ragusában csak ió°5 (8°8 és

2 5°3)- Ha ezzel összehasonlítjuk az évi hmérséklet ingadozását keleti

Galicziában, melynek a monarchiában a leginkább kontinentális éghajlata

van, úgy találjuk, hogy Zloczovban ez az ingadozás 2 2°7, Tarnopolban és

Csernoviczban 2 4°o. E számokból kitnik, hogy a hmérséklet a partvidék

éghajlata alatt sokkal nagyobb állandóságú.

A hmérsékletbeli egész különbözet, mely partvidékünkön évenként

várható, éjszaktól (Triesztben, Fiúméban) délig (Curzolán, Ragusában)

37° és 31 — 32 közt mozog. Triesztben a hmér átlag minden évben

— 4°6-ra esik le (1885 deczemberében — l l°9-re) s 32°5-re hág föl

(1844 júniusban 3Ó°0-ra hágott); Pólában a két végpont — 4°3 és 32°2,

Lesinán már csak — 1°6 és 32°9, Ragusában — o°9 és 30°8, Curzolán

pedig l°5 és 32°2. Galicziában ellenben a legalacsonyabb és a legmagasabb

hmérséklet átlagos évi különbözete nyugaton 52— 53 , keleten 55— 56 .

Ha tehát a dalmácziai tengerparti és szigeti éghajlat absolut hmérsékleti

22*
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ingadozásait a monarchia kontinentálisabb klima-területén mutatkozókka]

egybevetjük, azt tapasztaljuk, hogy ott az ingadozás csaknem kétszer

akkora, mint az Adriai tenger mellékén. Ausztria és Magyarországnak a

hmérsékleti viszonyok tekintetében itt van legegyenletesebb éghajlata.

Az igazi tengermelléki éghajlat második ftulajdonsága azonban, a

leveg nagy és egyenletes nedvessége, az Adria osztrák-magyar partjain

föl nem lelhet. A szerint, a mint a f szelek egyike vagy másika, a Scirocco

vagy a Bóra az uralkodó, a leveg vagy nedves és fülledt, vagy nagyon

száraz és hideg. Némely részein a partvidéknek, a hol a Karsztról alá fúvó

száraz szelek a téli félévben igen gyakoriak, átlag véve igen nagy a leveg

viszonylagos szárazsága, bizonynyal a legnagyobb, melylyel Ausztriában és

Magvarországon találkozunk. De, mivel a leveg nyáron is meglehetsen

száraz: a viszonylagos nedvesség évi átlaga is meglehetsen alacsony az

adriai partokon s az éghajlat száraznak mondható. Triesztben az évi átlag

68 százalék (január 74, július 62), Lesinán 66 (november 71, július 61),

tehát sokkal alacsonyabb, mint Bécsben és Budapesten (72 és 71 százalék),

nem is szólva a monarchia egyéb éjszaki és nyugoti helyeirl. Az Adriai

tenger éjszaki és keleti partjainak levegbeli szárazságát az uralkodó száraz-

földi szelek okozzák, ezeket pedig az az ellentétesség, mely a hvös

szárazföld és a meleg tenger hmérséklete között mutatkozik. A Karszt

fennsíkjáról leáramló hvös leveg itt a túlnyomó, mely a meleg part-

szegélyrl elzi a tenger nedves levegjét. A leveg nedvességének oly

szélsséges és gyakori változásai, mint Adria-melléki egyes partvidékeinken,

alig találhatók másutt a monarchiában. Két szélsség jutott itt egymás

közvetetlen közelébe, a meleg tenger fölötti, nedvességgel telített leveg

és a Karszt-fennföld száraz, hvös hegyi levegje, mely a tengerre alá ára-

molván, fölmelegszik ugyan, de még szárazabbá lesz. E két szélsség

folytonos váltakozása a mi partvidékünk éghajlatának a f jellemvonása.

Az idjárásbeli két hatalom, melyek a nedvesség szélsségeinek ez

éles váltakozását okozzák, a Scirocco, meg a Bóra. Az els, melynek

kitörését képünk tnteti föl, a meleg, nedves tengeri szél, mely dél fell

áramlik fülfelé, még pedig' rendesen mint dél-keleti szél. Az Adriai tenger

keleti partjain minden déli szél dél-keleti irányú, a déli és dél-nyugoti

szelek ritkák. A Scirocco a partvidékre est hozó szél; nehéz, ólomszürke

felhkkel borítja be az eget, melyek többnyire melyen alácsüggnek s rövid

szünetek- mellett bséges est árasztanak. E szél fúvása alatt, mely rend
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szerint nem ers, a hmérséklet igen egyenletes marad, télen mintegy

10— 14 . E nedves, meleg tengeri szélbe rendesen hirtelen be-betör a

száraz, hideg szárazföldi szél, mely éjszak-keletrl s kelet-éjszak-keletr! lúj

alá a hegyek fell. Ez éjszak-keleti szél legersebb föllépésének, a Bórának,

a téli félév s különösen maga a tél az ideje. Sajátsága az, hogy lökésszer

rohamokban (refoli) fúj, melyek néha oly borzasztóan hevesek, hogy nagy

köveket hengerítenek tova, embert, állatot, járó mvet, a Karszton még

vasúti kocsikat is fölborítanak. A tengeren járó hajókra a Bóra különösen

veszedelmes. A Bóra kitörését derit idben a hegy-gerincz fölött képzd
felhzet jelenti be, mely a tengerpartra alászállani látszik, de a tenger

fölött egy bizonyos magasságban széllyeloszlik. A hegyekrl e vízzuhatag-

szerleg alácsüng felhképlet, mely alul vízszintesen elmetszettnek látszik,

állandó kísérje a bórának. A míg ez a felhképzdmény ott marad, a Bóra

megsznésére gondolni sem lehet. A Bóra legsrbben és legersebben az

Adria éjszaki részein, Triesztben, Fiúméban, Zenggben, Zárában jelentkezik.

Dél felé mind inkább elgyengül, s ritkábbá lesz. A nevezett helyeken

egy-két hétig is eltart, alacsony, de nem a fagyponton aluli hmérséklet

s nagy szárazság mellett. Az ég a Bóra fúvása alatt többnyire derit,

leszámítva a hegyek fölötti felh-képzdményt, vagy csak igen tetemes

magasságban van szürke felh fátyollal borítva. Nem ritka dolog, hogy az

Adria éjszaki részeiben a Bóra tombol, míg a déli partokon a Scirocco lúj.

Ha az Adriai tengeren alacsony a légnyomás, míg Közép-Európa fölött

emelkedben van s ezzel egyidejleg az éjszak-nyugoti és éjszaki szelektl

kísért hmérsék csökken: akkor a Bóra kitörésére ez a kedvez id az

adriai partokon; úgyszintén, ha a tengerrl nyugot vagy dél-nyugot fell

légsúlyméri minimum közeleg. Mivel az adriai tengerpart mögötti szárazföld

hideg hegyes vidék: a hideg leveg fokozott hevességgel tör el s vízzuha-

taghoz hasonlóan zúdul a meleg tengerre alá. De, mivel e közben fölmeleg-

szik, épúgy, mint a Föhn. nem hti le a tengerpartot annyira, mint akkor

tenné, ha a belföldet a tengerparttól valamely lapályos földrész választaná

el; ellenben annál nagyobb szárazságot hoz. A tengerparti hegyek mögötti

hegyi völgyekben a hmérséklet télen igen mélyre száll alá: Gospicban

például a tél átlagos legnagyobb hidege olyan, mini ECrakóé, Szerajevóban

pedig a hmér nem ritkán — 20, st — 25°-ra száll alá. A szárazföld fell

áramló Bóra azonban ritkán hti le a tengerparti hmérsékletet a fagy-

ponton alul. Elmondhatjuk tehát, hogy a tengerparti magas hegység meg-
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rzi a partszegély téli hmérsékletének szelídséget s megóvja attól, hogy oda

a szárazföldi nagy hideg betörjön; más fell azonban a szárazföldtl is elzárja

a meleg tenger szelídebb levegjét s elsegíti a rendkívüli nagy hidegeket.

A Bóra szelídebb alakjai a tengerparton „Borino" név alatt ismeretesek.

Nyáron, midn a szárazföld és a tenger hmérséklete egyensúlyba jut s

a viharok okai csökkennek, a Bóra is megsznik. Ilyenkor a tengerparton

szabályszer szárazföldi és tengeri szelek lengedeznek. Ez idben az éjszak-

nyugoti szél (maestro) az uralkodó, mely nedves, üdít tengeri szél nappal

lengedez s állandó szép idt hoz magával. Csak szszel, októbertl kezdve

lép föl ismét a tikkasztó Scirocco-s id, mely esvel jár.

A tengerpart éjszaki részében az októberi esk az uralkodók, dél felé

a november és deczember lesz mindig essebb, úgy hogy a monarchia

legdélibb részében a legnagyobb csapadékmennyiség a tél kezdetére esik.

A nyár itt csaknem teljesen estelen, éjszak felé azonban a nyári eszések

srbbekké válnak s Triesztben október után a májusnak és júniusnak van

a legtöbb esje. Azonban a tengerparttól befelé, Herczegovinának és Bosz-

niának még déli részeiben is gazdag nyári esk vannak zivatarokkal ; az

itteni eszési viszonyok az alpesi vidékekéhez hasonlítanak, csakhogy itt

szszel és még télen is valamivel több a csapadék.

Az egyes országok éghajlata.

Miután megkisérlettük általánosságban jellemezni Ausztria és Magyar-

ország éghajlatának három ftypusát, most még az egyes országok éghajlati

sajátságaira kell egy futó pillantást vetnünk, tekintettel különösen azokra,

melyek ama három ftypus egyikébe sem sorolhatók s e miatt fönnebb

jobbára említésbe sem jöttek. Ilyenek mindenek eltt a monarchia éjszaki

tartományai, melyeket közbi es éghajlatuk miatt még idáig nem ismer-

tethettünk.

Csehország, Morvaország és Szilézia, egybefoglalva Galiczia nyugati

részével egységes éghajlati csoportnak tekinthetk. Az Atlanti oczeán meg
az Éjszaki tenger hatása itt még inkább fölismerhet, mint a többi tartomá-

nyokban. Ez itt a levegnek igen nagy és egyenletes nedvességében, a

csapadékok gyakoribb voltában, s olykori téli zivatarokban jelentkezik, mely

utóbbiak, ha ritkán is, mégis többször fordulnak el, mint a többi országok-

ban, kivéve a tengerpart vidékét. A tél hidege úgy, mint a nyár melege.
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nyugatról kelet felé növekedést mutat. Mivel az említett országcsoport

jobbadán hegyes vidék, a helyi éghajlatoknak bizonyos sokféleségét találjuk

föl itt, melyek azonban nem különböznek egymástól oly nagy mértékben,

mint az alpesi tartományokban.

Jelentékenyebb éghajlati különbségek tapasztalhatók Közép-Cseh- és

Morvaországban a középponti síkságok meg a köröttük lev középhegységek

és fennsíkok között. Ezeket a magasságnak mintegy 800 méternyi külön-

bözete idézi el. Csehország középs medenczéje, valamint a Morva- és a

Thaya-völgy a legmelegebbek és legszárazabbak. Itt egészen az 50-ik széles-

ségi fokon túlig még a szl is sikeresen mvelhet. A hegyi völgyek és a

magas síkságok éghajlata ellenben zord, részint már éjszaki fekvésük miatt

is, részint a hóban gazdag tél és a nedves nyár miatt, végre az éjszaki és

éjszak-keleti hideg szelek elleni védelem elégtelensége miatt. Ez utóbbiak

lehüt hatásától Szilézia és nyugoti Galiczia szenved legtöbbet. A hmérséklet

ez országcsoport éjszaki részeiben : az Erczhegység fennföldjén, éjszaki Cseh-

országban, a cseh-morva fennsíkon, éjszaki Morvaországban és Sziléziában

már — 30°-ra, st ezen alól is leszállott. Dacsitzban 1879 deczember

havában — 35, Hochwaldban ugyanakkor — 33, Teschenben pedig 1870

februárban —34°-ot észleltek.

A melegség közepes viszonyairól a legnagyobb szélsségeket feltüntet

hónapok mérsékletei, valamint az évi mérséklet nyújtanak fogalmat. Alant

fekv tájak Csehországban: Prága január — 1°5, július 19°6, évi átlag 9°3 ;

Lobosicz január — 2°3, július I9°l, évi 8°7 ; Bodenbach — 1°7, i8°2 és 8°5
;

Morvaországban és Sziléziában: Brünn január — 2°ó, július 19°3, évi 8°9;

Barzdorf január — 1°9, július l8°5, évi 8°i ; Teschen január — 3°5, július

l8°3, évi 8°o és Krakó január — 3°7, július l8°6, évi 7°7. A zord hegyi

vidék: Eger január —3°i, július 17°4, évi 7°3 ; Tepl január — 3°6, július

15°2, évi 6°0; Hohenfurth —4°i, i7°o, 6°8 ; Weiszwasser — 3°ó, 17°!,

7°o
;
Hohenelbe ---3°5, i6°4, 6°7 ; Deutschbrod — 3°3, 17°4, 7°2

; végre

Dacsitz — 4°o, 17°2 és 6°9. Ha a tél hosszúságát azon napok száma szerint

veszszük, melyeken a közepes hmérsék a fagyponton alól marad : akkor a

tél Csehország közepén csak 75 napra (Leitmeritzben csak 58-ra, Prágában

64-re), ellenben éjszak-nyugati Csehországban 84, az éjszak-keletiben löUt

mint ÍOO, a dél-nyugatiban több mint 95, a dél-keletiben több mint 86

napra terjed. Természetes, hogy itt csak a mélyebben fekv emberlakta

helyeket számítjuk, nem pedig a tulajdonképi hegyi tájakat.
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Az évi csapadékmennyiség közötti különbségek jelentékenyek. Leg-

kevesebb est meg havat Cseh- és Morvaország középs, legmélyebben

fekv tájai kapnak, legtöbbet a magas hegyvidékek, névszerint a Cseherd

és az Óriás-hegység. Szárazság és aszály sehol sem jelentkezik károsan,

részint azért, mivel az esmennyiség évi megoszlása kedvez s a legtöbb

es a legmelegebb hónapokra esik, részint mivel a leveg közepes nedves-

sége igen magas és egyenletes s hiányzik a túlságosan forró nyári meleg.

Az es- és hóvíz évi mennyiségérl a következ számok nyújtanak fogalmat:

Prága 47 cm., Lobosicz 45, Csaszlau 46, Pilsen 50, Budweis 67, Eger 59,

Bodenbach 63, Rumburg 79, Senftenberg 80, Deutschbrod 60. Magában a

Cseherdben: Sz.-Tamás 96, Rehberg 89, Dunkelberg (bajor) 121, Eisen-

stein 124; az Erczhegységben : Georgengrün 90 ; az Óriás-hegységben:

Hohenelbe 96. Morvában, Sziléziában és nyugati Galicziában: Nikolsburg 46,

Brünn 50, Kremsier 56, Hochwald 79, Rottalovitz 82, Oderberg 57,

Troppau 60, Teschen 71, Bielitz 79, Krakó 63.

Egész éven át a nyugati szelek az uralkodók s ezek okozzák a leveg

egyenletesen nagy nedvességét. A nedves éjszak-nyugati szelek e hegyes

országok fölött öntik ki víztartalmukat, melyet éjszaki Németország síkjain át

a tengerrl hoznak magokkal. Az általok okozott tartós és nagy eszésektl

különösen a Szudet- és Beskid-hegységek szenvednek sokat Sziléziában és

nyugati Galicziában.

Galiczia középs és keleti része, meg Bukovina újra egy másik éghajlati

csoportba foglalhatók, mely sokkal egyszerbb tagozatú, mint az elbbeni.

Ez országrészek általán véve egy meglehetsen egyöntet magas síkságot

képeznek, mely dél felé emelkedve a Kárpátok erds hegylánczára támasz-

kodik, éjszak, éjszak-kelet és kelet felé azonban egészen nyitva áll. Ez, meg

az oczeántól való távolabbi fekvés okozza azt, hogy itt a hmérsékleti

viszonyok már meglehetsen szélsségig menk s a szárazföldi éghajlat

természetéhez hajlók. A nyári és téli hmérséklet között kelet felé mindig

nagyobbá lesz a különbség. Prágában és Brünnben a leghidegebb és leg-

melegebb hónap közötti különbség 2 1 " 1— 2i°9, de már Tarnopolban és

Csernoviczban 24°o. Emelkedik úgy a téli hideg, mint a nyári meleg.

Lemberg évi átlagos hmérséklete 8°1, január közepes melege — 3°8,

júliusé 19°5*; Zlocsov 7°3, január — 4°3, július i8°4; Tarnopol 6°7, január

— 5"3> július i8°7; Csernovicz 8°l, január — 4°o, július 20°o. Átéli hideg

Ezek a hmérsékletek egykissé bizonyára magasak, mivel az észlel helyiség a város közepén van.

23
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legalsóbb foka nem ritkán — 30°-nál is alább van, míg a nyár melege oly-

kor 34—37°-ra is fölemelkedik. Tarnopolban 1 870 február havában —33°8,

Csernoviczban meg épen — 35°o volt a hideg. A hmérsékletnek általános

évi közepes ingadozásai Galiczia nyugati és középs részeiben 52—53 ,

a keletiekben 55— 5Ó°-ot tesznek. A legalacsonyabb és legmagasabb hmér-

séklet, mely minden évben várható: Krakóban — 2i°2 és 30"9, Rzesovban

-20°i és 32°g, Tarnopolban — 23°4 és 30°3, Stanislauban — 24°2 és

32°i, végre Csernoviczban — 2i°8 és 32°9. Az ország a hidegnek Orosz-

ország felli, tehát éjszak -keletrl és keletrl való beáramlása számára

teljesen tárva áll, holott a többi országok, Sziléziát kivéve, részint hegyek,

részint nyugati fekvésük által inkább meg vannak tle védve.

A légköri csapadékok Galicziában gyakoriak, kelet felé azonban rit-

kábbak s Bukovina már kissé gyéren van velk megáldva. A szerint, a mint

a Kárpátok felé közeledünk, az esmennyiség is növekszik. 60— 70 cm.-rl,

a mennyi Galiczia magas síkságain esik, itt feln 90-re, st följebbre is.

A csapadék évi megoszlása kedvez ; legtöbb es kora nyáron esik (maximum

júniusban), s aztán lassankint csökken szig. Január- s februárban legkevesebb

a csapadék. Nyaranta gyakran megesik, hogy a nedves éjszak-nyugati szelek

kiürítik túlbséges víztartalmukat a Kárpátok éjszaki lejtin s áradásokat

okoznak. Még Csernoviczban is az est és zivatart hozó fszél az éjszak-

nyugati, míg a dél-keletit, mely még itt szintén uralkodik, szép id kiséri.

Galicziában és Bukovinában meglehetsen gyakoriak a nyári zivatarok,

míg a téliek a keleti részekben már teljesen ismeretlenek.

Keleti Galicziának és Bukovinának, daczára meglehetsen szárazföldi

fekvésüknek, még nyár szakán is eléggé nedves levegjök van. Csernoviczban

a leveg átlag egész 79 százalékig van vízgzökkel telítve, még nyáron

is 74 százalékig. Az ilyenkor uralkodó éjszak-nyugati szelek, melyek a

Kárpátok lejti felé áramlanak, okozzák a leveg nedvességének ez átlagos

nagv fokát.

Az erdélyi hegységek tája éghajlati viszonyaira nézve meglehets

közel rokon Bukovinával. E vidéket, a mennyiben ismerjük, (észleletekkd

még csak az egyes völgyekbl bírunk), szélsségek közt csapongó völgyi

éghajlat jellemzi; kemény, csapadékban szegény telek váltakoznak itt a

forró nyarakkal, melyek esben és zivatarokban gazdagok. A keleti fekvés,

mely az oczeán behatását csaknem teljesen kirekeszti, és a déli szélessé"

mködnek itt közre. Ez utóbbi kissé mérsékli a tél hidegét, de mind a kett
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fokozza a nyár melegét, mely azonban a bséges eszések, a hegyek hsít

hatása, s a völgyek magas fekvése miatt túlságosnak nem mondható.

Erdély idjárására már a Fekete-tengernek is van némi hatása a légnyomási

minimumok által, melyek ott vagy önállóan fejldnek, vagy dél-nyugat fell

vonulnak oda.

Erdély völgyeinek közepes hmérsékletét a következ számok tntetik

föl: Beszterczén, 360 méter magasságban a tenger fölött, az éjszaki szélesség

47°7 alatt a januári hmérséklet — 4°7, a júliusi közepes meleg 19°3, az

évi átlagos hmérséklet 8°2
; Nagy-Szebenben (400 méter) a közepes

hmérsékletek a föntebbi sorrendben — 3°8, 19°3, 8°6 ; Segesvárott — 4°i,

19°3> 8°5; végre a magasan fekv Brassóban (590 méter) — 4°9, i8°2, 7°5.

A tél sokszor már korán nagy hideggel köszönt be, s a hideg leg-

alacsonyabb átlagos fokai itt ép oly mélyre szállanak alá, mint Galicziában.

Nagy-Szebennek minden évben el kell rá készülve lennie, hogy a hmér
— 2 2°6-ra esik le, st kivételes esetekben — 30°-ra is, néha még alább

(1874 januárban — 3i"3-ra esett). Ugyan ez áll Beszterczére, Kolozsvárra,

Segesvárra, Medgyesre is; az átlagos évi minimum e helyeken is — 21° és

— 23 közt, az eddig észlelt legnagyobb hideg pedig — 29 és —30 között

ingadozik. A téli hideg e szélsségeinek okai ugyanazok, mint Karinthiában,

a meleg kisugárzása következtében lehtött légtömegek a völgyekben

gyúlnék össze s ott maradnak. A derit szárazföldi téli ég meg a száraz

leveg elsegítik a meleg kisugárzását. A nyári három hónap alatt ellenben

ismét fölszáll a közepes hmérsékleti maximum egész 30°-ra s azon felúlre

is, s a hmér általában minden évben fölhág 32"— 35°-ra, st kivételesen

már 37 és 38 fokra is emelkedett.

A csapadék évi mennyisége a völgyekben 60— 80 cm.; a hegyekben

bizonynyal 100 cm.-nél is több, Csapadékban szegény telekre vizenys

nyarak következnek. A legtöbb esmennyiség júniusra esik, mely hónap

különösen Erdély déli részein fölötte b eskkel jár. Itt az egész évi

csapadék 17 százaléka júniusra esik, ellenben csak 3-4 százaléka februárra,

a mi 13-6 százaléknyi különbség. Ekkora különbség a legessebb és a csapa-

dékban legszegényebb hónap között sehol sem fordul el a monarchiában,

kivéve az Adriai tenger legdélibb partjait, hol azonban az es épen ellen-

kezleg oszlik meg (téli esk, estlen nyarak). Erdély éjszaki részeiben az

összes csapadékmennyiség 36 százaléka esik a nyár szakára, a déliekben

42 százaléka, a három téli hónapra viszont csak 17, illetleg 13 százalék.

23*
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Magyarország Horvát- és Szlavonországgal éghajlati tekintetben három

kerületre oszlik: éjszaki Magyarország hegyes vidékeire, a kis és a nagy

magyar Alföldre, és a dél-keleti hegyes és halmos vidékre, melyet a Keleti

Alpesek nyúlványai borítanak. Az erdélyi fennföldet meg a dél-keleti hegy-

vidéket, mely az erdélyi havasok nyúlványaihoz tartozik, nem veszszük itt

önálló éghajlati kerületnek, ezek különben is Erdély éghajlati kerületének

képezvén tartozékát.

A fels-magyarországi hegyvidék éghajlatát igen zord telek s meglehe-

tsen hvös nyarak jellemzik. Különösen a Tátra nyugati és éjszaki völgyei-

nek (melyeket itt még Magyarországhoz számítunk) van igen alacsony (éli

hmérséklete s a hmérnek fölötte mély minimuma.

Arvaváralján (500 méter) a januári hmérséklet — 6°o, a közepes júliusi

meleg ló°2, az évi átlagos hmérsék 5°9; Poroninban (Galiczia; 742 m.)

ugyané hmérsékletek —

6

c
o, 15°5, 4°9; a Javorinán (1020 m.) — 7°3,

13°4> 3°°- Tátra-Füreden, a Kárpátok déli lejtjén 1000 méter magasságban,

a január —4°9, a július 14°0, az évi átlag 5°l. A Tátrától délre es hegy-

vidékeknek azonban - - melyeket a Tátra meg a magyar Erczhegység mái-

jobban véd az éjszakról be-betör hideg ellen, melyeket a déli síkságok

melegít hatása inkább megközelíthet, s melyek végre nincsenek annyira

körizárva, hogy bennök a leveg megrekedve a meleg kipárolgása folytán

a szélsségekig lehlhetne, — már enyhébb a telük és melegebb a nyaruk.

Kassán 210 méter magasságban a január —3°6, a július l8°8, az évi átlag

7°8; Beszterczebányán (330 méter) — 3°9, 19°6, 8°2 ; Rozsnyón (300 m.)

— 4°3, 19°5, 8°0; Selmeczen (590 m.) — 3°5, 17°4, 7°5
;
Nyitrán (170 m.)

— 2°o, 20°3, 9°8. A keleti Kárpátok vidékének hmérsékletérl még

nincsenek sok évekre terjed átlag-szimításaink, de valószín, hogv azok

hmérséklete, a tenger fölötti ugyanazon magasságokban, nem igen külön-

bözik Rozsnyóétól, Kassáétól, stb. Poroninban, Árvaváralján és Kézsmárkon

átlag minden évben várhatók — 24°-ra, — 2Ó°-ra leszálló hidegek, s néha

a hmérséklet —30°-ra, st — 34°-ra is leesik; Lcsén, Nyitrán és Sel-

meczen a hmérséklet átlag legföljebb — 18° vagy — l5°-ra, végs esetek-

ben — 24 és —-25°-ra száll alá. A nyár legmagasabb hfokai meglehets

egyenletességben 28— 30°ra, kivételesen 32°-ra emelkednek, az alant fekv

Nyitrán azonban 35°-ra is. Az eszés a fels-magyarországi hegyvidéken b,

60—90 cm. közt változik, de a déli részekben egész 50 cm.-ig apad.

A legtöbb es nyár szakán esik , különösen a Tátra völgyeiben , a hol
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csapadékban szegények a telek. A leveg egész éven át csaknem egészen

tele van nedvességgel.

A fels-magyarországi kis Alföldnek a nagy magyar Alföldéhez hasonló

éghajlata van, csakhogy itt az éghajlati jellemvonások kevésbbé szembe-

szökk ; a leveg nyáron nem oly száraz, a nyárközépi estlen aszályok

ritkábbak s rövidebb ideig tartanak. A Morvamez és a bécsi medencze

a fels-magyarországi síkságnak még inkább nyugotra fekv kisebb kiadású

másaként tekinthetk, a hol már az alpes-tövi tájak éghajlati számos saját-

ságai vegyülnek a magyar síkságokéival. Kevésbbé felötl ez az éghajlati

tényezk középértékeiben, mint ott, a hol az egyes éveket, vagy a nyári

féléveket vizsgáljuk, melyele hol a nyugati nedves, hol a keleti száraz

éghajlati typushoz közelednek inkább.

A hmérséklet e vidéken igen egyenletesen van megoszolva. Bécsben

a január közepes hmérséklete — 1°6, a júliusé 20°o, az évi átlag 9°6

;

Sopronban ugyancsak — 1°4, 20°o, 9°7 ; Pozsonyban — 1°8, 20°9, lo°0;

Komáromban - -2°2, 20°6, 9°8. Láthatjuk, hogy a téli és nyári hmérséklet

közötti különbség kelet felé növekszik egy kissé. A melegségi végletek is

kevéssé különböznek az érintett helyeken; télen itt mindenütt — 14 vagy

-1 5° hmérsékleti minimumot várhatunk, kivételesen — 25°-nyitis. A leg-

nagyobb hség 33 , de 35— 3Ó°-ra is el lehetünk készülve; évek hosszú

során még a 37 is elfordul. A nagy magyar Alföldön hasonló szélességi

fok alatt, st még alantabb is a téli hideg-minimum még alacsonyabb fokú

ennél (Debreczenben — 16, Nyíregyházán — 17, Szegeden, Pancsován

— 15 ), a legnagyobb rendkívüli hideg fokai körülbelül ugyanazok. De nyár

szakán a meleg, akár átlagosan veszszük, akár az egyes eseteket tekintjük,

magasabbra hág. 34— 35 meleget az Alföldnek még éjszaki részeiben is

minden évben bízvást várhatunk, s nem ritka eset, hogy 37, st 40°-ra hág

a hség. Észrevehet tehát a különbség a Morvamezvel egybe értett kis

és a nagy magyar Alföld hmérsékleti szélsségei között, de még sem

akkora, mint ennek eltte képzelték.

Az évi csapadéknak az egyes hónapok szerinti megoszlása a fels-

magyarországi síkságon s a bécsi medenczében, meg a Morvamezn egészen

más, mint a nagy Alföldön. Míg itt a b májusi és júniusi esk után az

esmennyiség hirtelen leapad s a nyár közepe, meg az sz eleje száraz

:

addig a kis magyar Alföldnek nyáron egyenletes esi vannak, melyek

augusztusban még fokozódnak is. Bécsben sok évek átlaga szerint áprilistól
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májusig hirtelen n az esmennyiség, akkor körülbelül állandó marad,

augusztusban újra n s aztán szeptemberben hirtelen apad. Szeptember és

október itt, január és márczius mellett, az év legszárazabb hónapjai ; de a

télnek azért sok ess és havas napja van, melyek azonban kevéssé b csapa-

dékúak, míg ellenben szeptember és október havában legkevésbbé valószín

az es. Az évi esmennyiség Bécsben és Bécs-Uj helyben, Pozsonyban és

Komáromban 58 cm., Magyar-Óvárott 54 cm. Az es átlagos mennyisége,

valamint annak az év folytán való megoszlása is elég volna tehát a nyári

szárazságot távol tartani. De, fájdalom, gyakran következnek be oly eszten-

dk, melyek e közepes viszonyoktól messze elütnek, s melyekben kivált a

nyár közepe, meg az sz igen kevés est szolgáltatnak. Ez aztán, párosulva

az ugyanakkor emelked forrósággal és levegbeli szárazsággal, aszályos

idszakokat szül. A rosszul term évek az aszály, csak nagy ritkán

a nedvesség vagy pedig a fagy következtében rosszak. Magyar-Óvárott

például 1862-ben május 5-ikétl szeptember 22-ig, tehát 140 napig egyetlen

egyszer sem volt jóravaló es, 1863-ban 134, 1865-ben pedig 137 napig,

e két utóbbi évben július közepétl október végéig nem esett. A Morvamez

is gyakran szenved ilyen nyári szárazságban, a néha aláhulló permetegek

nem levén elégségesek, hogy a forróságtól kiaszott talajt termékenyítleg

átnedvesíthessék. A Wienerwald nyugoti részében s magában a Wiener-

waldban ily aszályos idszakok már nem fordulnak el, még kevésbbé az

alsó-ausztriai Alpesekben. Minél tovább haladunk az alsó- és fels-ausztriai

alpes-tövi vidék éjszaki részeiben nyugot felé, annál nedvesebb az éghajlat,

az eszés pedig egyenletesebb. A nyári aszály itt ismeretlen valami, st a

vetések inkább a soká tartó ess idszakok miatt szenvednek. Melknek évi

csapadéka 61 cm., Linz vidékének már 75— 86, Kremsmünsternek 100,

Salzburgnak 116. S mivel egyidejleg a nyári meleg is csökken, a mint

a bécsi medenczét és a Morvamezt nyugot felé menve elhagytuk, világos,

hogy itt a nyarat inkább a túlságos hvösség és nedvesség rontja meg,

mint a szárazság és hség. Míg Bécsben a július középhmérséklete még

2O , addig Kremsben már csak 19°3, Linzben l8°7, Kremsmünsterben 18
,

Salzburgban 17°5 (a január hmérséklete e helyeken — 2-5 és —

3

közt áll).

A bécsi medenczében és a Morvamezn a száraz, nyáron forró délkeleti

meg a hvös, gyakran nedves éjszaknyugoti szél az uralkodó. E két szélnek

oly gyakran, minden átmenet nélkül bekövetkez váltakozása a hmérsék-

letben és a leveg nedvtartalmában is oly hirtelen változásokat okoz, melyek
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sokszor kellemetlenül érezhetk. A bécsi lapálynak és éghajlatnak további

sajátsága a levegnek iolytonos és gyakran heves mozgása, minek okát már

érintettük.

A Duna meg a keleti Alpesek közötti magyar halom- és hegyvidék

éghajlata az Alpesek éjszaki elvidékétl nagyobb nyári melege s keve-

sebb csapadéka által különbözik. De különbözik a vele keleten határos

Alföldétl is, melynél kevésbbé száraz és kevésbbé forró. E vidék nyugot

és éjszak-nyugot fell a keleti Alpesektl van védve a nyári hvös és nedves

szelek ellen, míg ellenben a meleg déli és délkeleti szelek eltt nyitva áll.

Ez által az éghajlat kissé kontinentálisabbá, tehát a tél valamivel szigorúbbá,

a nyár ellenben melegebbé válik.

Távolabb dél felé Horvátországban és Szlavóniában már a tengerpart

vidékére emlékeztet éghajlati jelenség is találkozik, nevezetesen a csapa-

déknak hónapok szerinti megoszlása csaknem olyan, mint az Adriai tenger

mellékén. Az sz essebb. Legtöbb es májusban és októberben esik
;

nyáron alább hagy kissé az eszés, de nem annyira, mint az Alföldön ; a tél

ellenben igen száraz. Az évi esömennyiség jelentékeny: Zágrábban 90,

Eszéken 71, Pécsett 72, Sopronban 70 cm. Mennyivel emelkedik a hmér-

séklet dél felé, láthatjuk abból, hogy míg Sopronban a január középhmér-

séklete --1°4, júliusé 20°0, az évi átlag 9°7, addig Pettauban a január

-1°3, a július 20°5, az év 9°9, Zágrábban pedig a január —0-5, a július

2 2°3, az év n°3 átlagos hmérséklet.

Míg a Száva alsó folyása köri az éghajlatot igen szelídnek kell

mondanunk : addig az attól délre fekv hegyes vidéké, legalább földrajzi

szélességéhez képest, igen zord, különösen télen. Horvátországnak és

Boszniának a Vellebich meg a dinári Alpesek mögötti vidékein kemény

telek s viszonylag hvös nyarak vannak. Gospicban, mely Ravennával és

Genuával esik egy szélességi vonal alá, igaz, hogy 570 méter magasságban,

a januári középmeleg' — 2°4, a júliusi 19°5, az évi átlag 8"6, úgy, hogy ott

a téli hideg rendesen - — 2 1°-ra is leszáll, st már — 27"-ot is észleltek.

Bosznia némely helyeinek közepes hmérsékletei: Bányaluka (1 70 méter)

január --1°3, július 21°7, év 10°8; Dolna Tuzla (270 m.) január — 1°4,

július 20°3, évi átlag 9°8; Travnik (500 m.) január — 2"o, július 20°2,

i
: \i átlag 9°5 ; Serajevo (540 m.) január - i"H, július 1 8°4, évi átlag

9°2. Kz utóbbi helyek közepes hmérséklete Bécséhez közeledik: a hideg-

szélsségek azonban Serajevóban sokkal alábbra szállanak: 20, st 25
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sem ritkaság. Havazás egész május közepéig rendesen el szokott fordulni

;

1882-ben május 14-tl 18-ig, tehát öt napon át havazott; az els hó mái-

október végén jelentkezik. Ugyanez idre esik az els fagy is, az utolsó

pedig áprilisra. Serajevóban átlag 19-4 havas napot számítanak. Az évi

csapadékmennyiség meglehetsen jelentékeny a bosnyák hegyes vidéken,

legnagyobb része nyár szakára esik.

Herczegovinának , mely közelebb van a tengerparthoz s kevésbbé

van hegyek által az Adriától elrekesztve, enyhébb éghajlata van, s az

már a dalmácziai partvidékéhez közeledik, de ennél még szélsségesebb.

Nyara fölöttébb forró. Mostarban, az éjszaki szélesség 43°2Ó' alatt és csak

50 méter magasságban a tenger színtája fölött, a január középhmérséklete

5°3, az igen forró júliusé 27°5, az évi átlag 15°9. Klissában, Dalmá-

cziában, ugyanazon szélességi fok alatt, csakhogy a tenger színtája fölött

340 méter magasságban, a január 4°8, a július 24°4, az évi átlag 13°8;

Lesina szigetén, kissé alább délre, a január 8°5, a július 25°2, az évi

átlag i6°2. Mostar idjárása is hasonlít a dalmácziai partvidékéhez. Több

esje van ugyan nyár szakán, mint a mennyiben a tengerpart részesül;

azonban a legessebb évszakjai a tél, a tavasz meg az sz, tehát épen

ellenkezleg, mint Közép-Boszniában. Az ég legborúsabb télen és tavaszszal;

a nyár a legderltebb évszak s ez Boszniára is így áll; a mint azonban a

tengerpart felé közeledünk, azonképen emelkedik a borongós tél és a derúlt

nyár közötti különbség is.

Az Adria-melléki és alpesi országok éghajlatát általánosságban már

jellemeztük. Hogy az alpesi éghajlat képe még elevenebben álljon szemünk

eltt, pótlékul álljanak itt még a következ részletek :

Meg kell különböztetnünk l. a Közép -Alpesektöl éjszak felé es
Éjszaki Alpesek völgyeit, 2. a délkeleti alpesi völgyeket, melyek a Mura,

Dráva és Száva folyamvidékeihez tartoznak, 3. a déltiroli völgyeket vagy

az Ecs folyamvidékét.

Az éjszaki alpesi völgyek hmérséklete , némely kivétellel , igen

mérsékeltnek mondható, ha számba veszszük a tenger fölötti jelentékeny

magasságukat. A tél nem szigorú, a nyár hvös. Ischlben, 460 méter

magasságban, a január közepes hmérséklete — 2°4 (tehát melegebb,

mint Kremsmünsterben), a július 17°4, az évi átlag 7°8 ; Bad-Gasteinban,

1023 m. magasságban, január —3°9 (mint Lembergben), július 14°8, az

év 5°6; Innsbruckban, 600 m. magasságban, január — 3°4, július 17°9,

24
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az év 8°l. Bludenzben (560 m.) a január — 2°7, a július ló°4, az évi átlag

7°i. A völgyek, melyekben e helyek lekúsznék, nyugot és éjszak felé

nyílók, s ennek köszönhetik, mint az éjszaki Alpesek más völgyei is,

az enyhe téli hmérsékletet. Azon völgyeknek ellenben, melyek csak kelet

felé vannak nyitva, vagy egészen be vannak rekesztve, szélsségek között

mozgó éghajlata van : keményebb telük, melegebi) nyaruk és kevesebb

csapadékjuk. Például szolgálhatnak a Pinzgau meg az Enns fels völgye.

Admontban (620 m.) a január — 5°9, a július l6°5, az évi átlag 6°4

;

Zell am See (750 m.) a január — 6°0, a július ló°l, az évi átlag 5°6

;

a Salzach völgyének alacsonyabb téli hmérséklete van, mint a tauerni

magasabb völgyeknek , melyek beléje torkollanak. Nyáron azonban a

tenger fölötti nagyobb magasság mindenütt érvényesül s lehti a nyári

meleget.

A legkeményebb téli hideg vidéke a Magas Tauernek déli részén,

a Mura fels, a Dráva középs és a Gail alsó völgyében van. A Karavan-

káktól éjszakra s a Bacher hegységtl, meg a Kor-Alpestl nyugotra

fekv mélyebb völgyvidékek a rendkívüli téli hidegnek a fészkei, míg a

magasabb részeknek, nevezetesen a lejtkön található helyeknek enyhe

telük van. Így az 1300 méter magasságban fekv Prágraten helységben

a január —5°7, Lienzben (660 m.) — 5°4, míg Sachsenburgban (550 m.)

— 5°7, Klagenfurtban (440 m.) — 6°2, Tröpolachban (590 m.) — 7°<í,

Tamswegben Lungauban (1010 m.) pedig már — 8°l. A hmér e

helyeken néha — 30°-ra is leszáll, st Tamswegben már —36 C°-ot is

jegyeztek.

A nyári hmérséklet ellenben ismét szabályszer s a tenger fölötti

magasság szerint fogyó. A júliusi meleg Pragratenben l4°o, Tamswegben

14°6, Sachsenburgban 17°4, Tröpolachban 17°9, Klagenfurtban i8°8.

A magas Tauernek déli völgyeinek éghajlati sajátossága az igen derült

ég és a csekély csapadék a téli hónapok alatt.

Stíriában a Középponti Alpesek nyúlványainak déli részén , sokkal

szelídebb és kevésbbé szélsséges éghajlata van, mint az ugyanazon szélességi

fok alatt fekv Karinthiának. Gráczban, 9°2 évi átlag mellett, a január —-2°1,

a július 19°8. De Krajnában, a laibachi medenczében némileg ismétldik

Karinlhia rendkívüli téli hidege; a Karszt fennsíkján télen nagy hmennyiség

s néha túlságosan alacsonv hmérsékleti minimum is elólordúl, de dél felé

haladva az Adriai tenger meleg levegjének hatása mind érezhetbbé válik.
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A Karszt vidékek ostora a Bóra, mely borzasztó ervel száguld télen a

fennföldön ve'gig s hófúvataival, st még rohama puszta erejével is néha

a vasúti közlekedést is megakasztja.

A déli Karinthiával és Krajnával ugyanazon szélességi fok alatt, de két

hosszúsági fokkal tovább nyugatra fekv Tirol e két tartománynyal éghaj-

latára nézve éles ellentétben áll. Éghajlati tekintetben rendkívül kedvez

helyzetben van nemcsak e kettvel, de még a fels-olaszországi síksággal

szemben is. Egy déli éghajlatú oázt képez, melyet nyugot, éjszak és kelet

fell a Keleti Alpesek hatalmas hegyfala vesz mindenütt köri s csak dél

felé hagyja nyitva. Az Ecs és az Eisack völgye szolgáltatják a legszembe-

tnbb példát arra nézve, hogy a helyi éghajlatra mily rendkivúli hatással

lehetnek a hegyrajzi viszonyok.

Már említettük, hogy a tavasz Bozenben sokkal elbb beköszönt, mint

a fels olasz síkságon. A középs Ecsvölgy az egyetlen, tengertl távol

fekv vidék a monarchiában, a hol a leghidegebb hónap közepes hmér-

séklete nem száll a fagypont alá. De nemcsak a tél enyhe itt, a nyár is igen

meleg, st forró s e mellett a csapadékok mennyisége - tekintve azt,

hogy ez hegyi vidék s épen az Alpesek déli lejtjén fekszik, — még csekély

is, de kedvez idbeli megoszlása folytán a földmvelésre mégis elégséges.

A föltnen derit ég s a heves, hideg szelek ellen talált oltalom déli

Tirol némely helyeit (Gries Bozen mellett, Meran, Arco, Riva) keresett

éghajlati téli gyógyhelyekké teszi. Az Isonzó alsó völgyének hasonló

éghajlati jó oldalai vannak, st itt a közeli tenger a telet még tetemesen

enyhébbé teszi (Görzben a január 3°i, a július 2 2°8, évi közép 12°6),

ellenben az esmennyiség igen nagy, nevezetesen kora tavaszszal és szszel

(egész évi csapadék 164 cm.).

A leghidegebb hónap, a január közepes hmérséklete Bozenben o°i,

Meranban o°6, Roveredóban 0°3, Rivában 2°7 ; a legmelegebbé, júliusé

ugyanazon sorrendben említett helyeken 22°9, 2i°6, 22°9, 23°2
; az évi

közép i2°o, ii°7, 12°1, i3°o. Ha összehasonlítjuk e számokkal néhány

az ugyanazon szélességi fok alatt fekv szomszéd krajnai helyek hmérsék-

letét, azonnal szemünkbe ötlik déli Tirolnak rendkívül kedvezbb helyzete.

Milanóban télen kevéssel nagyobb a meleg, mint Bozenben, olyan, mint

Meranban, csakhogy hmérséklete nagyobb ingadozásnak van kitéve, mint

e két helyé. Rivában több mint 2°-kal magasabb a januári hmérséklet,

mint Milanóban, a nyár azonban valamivel hvösebb. Tirol déli völgyei

24*
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ennélfogva valódi elre tolt állomásai annak az enyhébb téli éghajlatnak,

mely az olasz síkságon ismét megszakad.

Az Ecs völgyének Meran és Bozen között 70— 75 cm. évi csapadéka

van; dél felé az esmennyiség egész 100 cmre, st ennél többre is n
(Roveredóban 97, Rivában 115). A legtöbb es májusban és júniusban

s aztán októberben és novemberben jár.

Befejeztük tehát körutazásunkat Ausztrián és Magyarországon keresztül

s szemle alá vettük az egyes országok éghajlati sajátosságait. A mit általá-

nosságban mondtunk . azt a helyi éghajlatok külön vizsgálata tette még

világosabbá. A jelentékeny hatás, melyet valamely ország éghajlati tényezi

lakosságának legtöbb életföltételére gyakorol, sok tekintetben teszi fontossá

beható ismeretüket. De ettl az ismerettl még messze vagyunk. Tágas

mez vár még az észleletekre, az ezeken alapuló vizsgálatokra s azoknak

a gyakorlati élet számára leend értékesítése még hátra van.



Az osztrák-magyar monarchia növényvilága.

árhol vizsgálja is a búvárló szem az osztrák-magyar monarchia

területét: a Boden-tó partjától hegyen -völgyön át a távol 1

podoliai pusztákig s az Adriai tenger partjától fel az Ortler-

csúcsig, mindenütt gazdag növényéletben gyönyörködhetik.

Igenis, a bájos flóra nemcsak a rideg kszálakon, nemcsak

a hegyeken, völgyeken és síkságokon, hanem még a vízben is szövögeti

tarkálló mezét ; a tenger mélyében, a nagy és kis tavak fenekén, a hforrások

meleg vizében, a csergedez hideg hegyi patakban, st a glecser-regio firn-

mezeinek olvadó vizében is élénk, mindig meg-megújuló növényélet pezseg.

Habár e tág terület egyes vidékei még távolról sincsenek oly behatóan

átvizsgálva, hogy a növényalakok teljes sokféleségét szám szerint ki lehetne

a legpontosabban fejezni, mégis lehetséges már azok megközelít fölbecslése,

mely szerint az osztrák-magyar monarchiában eddig ösmeretes fajok száma

kerek összegben tizenötezerre tehet. Ezeknek körülbell kétharmada penész,

alga, moh és általában spórát, egyharmada pedig magot term növény.

Ezen sok fajnak azonban alig fele terjed el az egész osztrák-magyar

monarchián ; a másik fele az Alpeseken és Kárpátokon innen és túl fekv

különböz flóra-vidékekre és minden flóra-vidékben ismét a síkság és az egyes

hegycsoportok különböz regióin oszlik el. De a szkebb területre szorított

növényfajok közül is aránylag csak csekély rész jön úgy el, hogy az egész

táj arczúlatának csak egy jellemz vonását alkotná, st bizonyos, hogy sok,

igen sok faj hiányozhatnék közlök a nélkül, hogy a tájkép lényeges változást
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szenvedne, és hogy a legtöbb ember ily számos növényalak hiányát észre-

venné. Nagyság és alak kevésbbé jön itt tekintetbe, mint inkább a száma és

társas föllépése az illet növényeknek. Nem kevés növényalak, mely akár

élénk szín virágaival, akár leveleivel, akár deli alakjával nagyon feltnik,

igen alárendelt érték valamely vidék tenyész leplének jellemzésére, ha csak

egy-egy példányban, vagy mint igen nagy ritkaság jön el, mely talán csak

valamely félrees hegyoldalra, vagy egy magános völgyre szorítkozik ; míg

sok, semmit mondó alacsony moh, zuzmó, mely mint vékony kéreg tapad

a sziklára, st a picziny algák is, melyek egyenként szabad szemmel föl

sem ismerhetk, a tájra nézve fontos szerepet játszanak, ha ezernyi ezerén

csoportosulva borítják el a földet, vagy árasztják el a vizeket.

Ilyen tömeges elfordulás által jelentségre jutó növények a tájképnek

nemcsak elterére nézve nagyon fontosak, hanem háttere vonalaira és külö-

nösen színárnyalatára is hatással vannak , s valamely vidék arczúlatának

a változatossága bizonyára nem kevésbbé függ ezektl, mint a kzetek

színezetétl, a hegyek körvonalaitól és az égövek szerint változó világítá-

soktól. Fokozottabb tudományos érdeket nyernek a növények ezen társas

egyesülései vagy szövetkezetei az által is , hogy az illet vidék klímái

viszonyai híven tükrözdnek bennök vissza. Minden növény nemcsak ezer

szállal van a röghöz kötve, hanem minden életmködésében oly annyira függ

a világosságtól, htl és nyirkosságtól, hogy ezen életföltételek legcsekélyebb

változásai is kifejezésre jutnak a növény alakjában. A ki ezen kölcsönös vonat-

kozásokat helyesen tudja magyarázni, következtetést vonhat a helyi klima

és talaj sajátságaira a növényalakok sajátságaiból és nevezetesen azokéiból,

melyek nagy vidékeket megszámlálhatatlan mennyiségben borítanak. Másrészt

ezen növényszövetkezetek elterjedése fontos, st talán egyetlen használható

támaszpontot nyújt arra, hogy egy helyrajzi, földtani és éghajlati tekintetben

oly okszeren tagolt területet, a milyen az osztrák-magyar monarchia,

növénytani tekintetben is természetesen határolt területekre lehessen osztani.

Minden terület, mely csak hozzá tartozó növényszövetkezetek seregének

ad szállást, flóra-birodalomnak neveztetik; és minden oly hely flóra-birodalmi

határnak veend, melyen valamely flóra-birodalom jellemz növény-

szövetkezetei létfeltételeikben fenyegetve természetes klimai határt találnak,

s melyen más, a megváltozott küls viszonyokhoz jobban alkalmazkodó

növényszövetkezetek tnnek föl, minek megfelelleg az egész tájkép meg-

változik.
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A flóra-birodalmak jellemz sajátságainak kibetzése és határainak

kiderítése egyik legvonzóbb, de egyszersmind egyik legnehezebb problémája

a növény-tudománynak. Ott, hol valamely hegyvidék meredek oldalokkal

hanyatlik le a síkságra vagy a tengerpartra, és hol az éghajlati ellentétek

igen szembeötlk : ott a szomszéd flórák határai rendesen könny szerrel

állapíthatók meg; de a lapályokon és a tágas medenczék körében, melyek

menedékesen emelked magaslatok által környezteinek, továbbá oly terüle-

teken, hol a klímának lassú átmenete tapasztalható, valamint a hol hajdan

ismételt geológiai és klimai átalakulások következtében a növényállományban

változás és mintegy csere általi helyfoglalás ment végbe : a szomszéd flórák

növényszövetkezetei sokszorosan egymásba nyúlva mutatkoznak és egyik-

flóra elmaradottja vagy elrse nem ritkán messzire belevegyülve található

a szomszéd-flóra növényszövetkezetébe. Azért nem szabad ezen flóra-biro-

dalmak határait politikai határokhoz hasonlítani, sem élesen húzott vonalok

gyanánt képzelni; ezek inkább övek, sávok, szalagok, melyek a szomszéd

flórák közé be-bekanyarodván, a helyi viszonyok szerint igen változó széles-

ségitek. Helylyel-közzel teljesen jellemz flórától borított és világos határok

közé fogható területek láthatók valamely másik flóra-birodalomba ékelve és

mintegy szigeteket alkotva, melyek a növényzeti anyaország partjai eltt

fekszenek elszórtan

.

Az említett szempontból kiindulva, kíséreljük meg a következkben

az osztrák-magyar monarchia növényvilágának jellemzését és a monarchia

területén találkozó mediterrán, pontusi, balti és alpin flóráknak sajátságuk

szerint való áttekint leírását.

Mediterrán flóra.

Sajátságos, fajokban igen gazdag, de fvonásaiban igen egyenletes

növényzet borítja a talajt azon tágas medencze szélein, mely Spanyolország

fensíkjaitól Anatoliáig és az Atlastól az Alpesekig terjed. A Földközi-tenger,

mely a medencze legmélyebb helyét tölti be és ezen partvidék éghajlati viszo-

nyaira s növényzetére a legnagyobb hatást gyakorolja, adá nevét eme növény-

lepelnek is, miért is ez földközi-tengeri vagy mediterrán flóra-nak neveztetik.

Ezen övalakú flóra-területnek csak azon kis szelvénye fekszik részben az

osztrák-magyar monarchia határain belül, mely a keleti Alpesek déli szélétl a

Karszt legalsó lépcsfokain át Dalmáczia partszegélye felé húzódik. A határ,
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mely által a földközi-tengeri flóra az éjszakon és keleten hozzá csatlakozó

flóráktól elválasztatik, az osztrák földet Darzo és Lodron közt az Idro-tó éjszaki

végén érinti. Innen a Chiese halpartja mentén ismét lombard területre vonul

vissza és azon hegycsoportnak déli tövét szegélyezi, mely az Idro- és Garda-tó

között magaslik ; a Garda-tó nyugoti szélén ismét az osztrák határral talál-

kozik és a Sarca-völgyben éjszak felé Vezzanóig és Toblinóig ér hurokalakú

kiöblösödést képez ; azután körülövezi a Monte-Baldo nyugoti , déli s keleti

lejtit és ismételten éjszak felé irányuló kiöblösödéssel az Ecs-völgybe Akiig

nyúlik be. Határvonala aztán az Ecstl keletre és Bassanótól éjszakra azon

dombok felett húzódik el Görz vidékére , Duino és Trieszt felé , melyek

a velenczei síknak éjszaki szélét koszorúzzák ; innen délkeleti irányban

szorosan a tengerparton, Isztriában a Monte-Maggiore déli nyúlványáig s

keleti lejtjéig, azután pedig a horvát Karszt legalsóbb fokain át Dalmácziáig

nyúlik, melynek egész tengerparti területe a földközi-tengeri flórához tartozik.

A földközi-tengeri flóra-terület itt határolt részében a növények téli

nyugalma két, három hónapig tart, mely id alatt az éjszaki vidékeken a

hmérsék gyakran, a délieken csak ritkán száll a fagypont alá. De ilyen

fagyos idszakok csak rövid ideig tartanak. A hó még az éjszaki határon

sem marad meg egy pár napnál tovább és a terület legdélibb részében

évtizedek alatt is csak kivételesen mutatkozik. Egyes növények kedvez

fekvés helyeken rendesen már január-hó végével virágzásban találhatók

itt-ott. De virágzásuk még nem számítható a flóra ébredésének jelei közé.

Ha erre nézve a tavaszi nedvnek a fákban és cserjékben való emelkedését

veszszük irányadónak : akkor a tenyészés idejének kezdete a déli kerületek-

ben február-hó utolsó hetére, az éjszaki kerületekben pedig márczius-hó

els hetére esik. A bimbófeslés és kivirágzás ekkortól kezdve zavartalanul

folyik le és a növényvilág fejldése egyenl lépést tart nemcsak a napi

hmérsék folytonos emelkedésével, hanem a nyirkossággal is, mely itt az

szi és tavaszi esk területén májusig mind inkább növekedik. Június kez-

detén a vegetatív mködés tetpontját érte el; ekkor a földközi-tengeri

flórának igen számos s annyira jellemz picziny egyéves füvei és pillangós

virágai teljes virágzásban állanak. Azután gyorsan apad a virító fajok

száma; júliusban virágzanak még a Myrtusok, a csengetyke-félék, némely

ajakas-virágúak és szalma-virágú Compositák ; elvirágzásuk a nyári flóra

végét jelzi. Csak a tenger partján és mocsáros teknkben nyílnak most még

az Armeria maritima, a Vilex Agnus rasiiis, a kórónemü Solidago és az
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ürömfajok, mint szintén több libatoppfélék és nádszer füvek; különben

teljes szünet uralkodik a vegetatív mködésben. A légköri csapadékok

augusztus kezdetén a minimumra szállanak le ; egyetlen harmatcsepp sem

nedvesíti a talajt, és csak gyorsan elvonuló égiháborús esk áztatják idn-

ként a földet. A sok egyéves, gyorsan megér növény most megsárgult

vagy nyomtalanul eltnt; az ével növények gyümölcseiket érlelik, de más-

nem növésük fennakad és a növényvilág ekkor szemlátomást nyári pihent

tart. Csak az szi esk beálltával ébred a tenyészlepel új életre ; a kétéves

növények nagy számban csíráznak, több hagymás és egynehány örökzöld

alak, az utóbbiak közül különösen a felfutó Smilax és az Arbutus Unedo

virágoznak és beáll a fajokban bár szegény, de igen jellemz szi és nyár-

végi flóra. November végével lehullnak a levelek a nyáron zöld lombos

fákról, mi a téli nyugvás kezdetét jelzi.

A növényzet fejldése tehát a löldközi-tengeri flóra-területen két rövid

nyugvási idt tart, melyeknek egyike a nyárderék száraz idszakával, másika

a tél hideg idszakával esik össze. Az idszak, mely a hideg és száraz id közé

esik, legalább négy teljes hónapra terjedvén, elegend arra, hogy magas

törzs fanövények is teljesen bevégezhessék évi munkájukat. A nyári száraz-

ság ellen a földközi-tengeri flóra növényei sokféle módon vannak védve;

számos egyévi, sekélyesen gyökerez növény már a nyár derekának kezdete

eltt teljesen megérlelte magvait és a száraz idszakot magállapotban tölti

;

a liliomok és nszirmok, a sáfrányok és nárczisok, az Asphodelus és az

Orchideák, melyekben a földközi-tengeri flóra annyira bvelkedik, földalatti

hagymákkal, gumókkal és tökékkel nyaralnak át, st a Ranunculaceáknak,

ernysöknek, Valerianeáknak és Compositáknak, tehát oly növénycsoportok-

nak több fajai, melyeknél más flóra-területeken gumóképzést nem észlelni, itt

gumóalakúan vastagodott, húsos s a kiszáradás ellen megvédett gyökereket

képeznek. A félcserjék, cserjék és fák egyátalán igen mélyre men gyökér-

ágakkal birnak, ezekkel még a nyár derekán is soha teljesen ki nem száradó

talajrétegekbe hatolnak és többnyire aromatikus, brnem, merev, örökzöld

s hámjok sajátságos szerkezete által a szerfelett nagy elpárolgás ellen védett

lombozatot viselnek, vagy pedig nyáron zöld leveleket, melyek sr pehely-

lyel vagy szrbundával avagy gyapjúnemezzel bevonva, így a kiszáradás

ellen meg vannak védve. Ezen körülményekbl magyarázható, hogy nyár

derekán, ha az egyéves növények eltntek s a hagymás és gumós növények

régóta behúzódtak, verfényes hányókon (Halden) csak kétféle növénytipus

2ü
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található ; ugyanis a merev és brnem leveleké vagy a szrös és szürke

lombozatúaké, mely színvegyületnek nem kevés része van a Földközi tenger

partvidékei sajátságos tájképi jellemének megalkotásában.

A földközi-tengeri flórának örökzöld lombos fái rövid ideig tartó

fagyokat kár nélkül kiállanak, mert fájok és lombjok a hosszú, meleg nyár

és sz folytán teljesen megérik és télre bebábozódhatik. Nagyobb részök

nem annyira a tél hideg idszaka, mint a i
-övidebb nyár miatt nem boldogul

más flóra-területeken. Azonföll ezen növények legtöbbjét a télen dúsan

es hó gátolja a szomszéd flóra-területekre való átterjedésben. A különféle

fenyk (Abies és Pinus) és az éjszakibb flórák más örökzöld fás növényei,

kisebb-nagyobb ágaik nagy rugalmasságánál fogva alkalmasak minden kár

nélkül tetemes hónyomást elviselni ; ellenben a törékeny, fennálló ágakkal

és szélesed levelekkel díszített örökzöld lombos fákat már egy hatalmas

havazás folytán rajok nehezedett hó terhe is veszélyeztetné, az évenként

ismétld hóesések pedig lehetetlenné tennék állandó megmaradásukat.

A földközi-tengeri flóra területén ezen veszély soha sem forog fönn, mivel

éjszaki részén az év leghidegebb szakába esik a légköri csapadék egyik

minimuma, minek folytán olyan években is, melyekben hó esik, a hóréteg

soha sem hatalmas és nem vészthozó ; a déli vidéken pedig a hó egyátalában

számba sem vehet.

Az osztrák-magyar monarchia földközi-tengeri flóra-területén közel

6000 faj él. Ennek egyik felét spórás, másikát pedig magterm növények

képezik; az utóbbiaknak 7 százaléka fás, 3 százaléka örökzöld növény, 58 szá-

zalék esik az ével és nem kevesebb, mint 42 százalék, az egy- és kétéves

növényekre. Az osztrák-magyar monarchia többi flóráival összehasonlítva

túlnyomók a pillangósok, s ezek között a lóhere, Medicago, babó, bükköny és

rekettye-fajok, továbbá az ajakasok, szegf- és ftej-fajok, szintúgy a gyakori

hagymás és gumós növények. Az örökzöld növényfajok csekély százalékszáma

a földközi-tengeri flóráról alkotott közönséges nézetnek ellent látszik mondani.

De az ellentmondás csak látszólagos és onnan magyarázható, hogy az örök-

zöld fajok száma csak a nagyon számos egyéves, picziny növényekhez viszo-

nyítva levén csekély, s ezen kevés örökzöld növényfaj is csoportosan nvén,

physiognomiailag mégis leginkább eltérbe lép, minek következtében nagy

darab területek épen olyan zöldek, illetleg szürkék télen, mint nyáron.

A földközi-tengeri flóra jellemz fajai a következ szövetkezetek ke

soportosúlnak : mindenek élt! a babérerd'ó. Az itt uralkodó fafaj az örökzöld
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babér, mely mellett helyenként nyáron -zöld gesztenyefák, pelyhes level

tölgyek és Sorbus terminális találhatók. Az árnyékos erdtalajban csak

színehagyott, barna, lehullott lomb, e felett pedig Ruscus aculeatus, erdei

bükköny, Melissa, Epimedium alpinum, néhány gindár f, tavaszi Cycla-

menck és itt-ott a sziklás helyeket bevonó moh-nemez találhatók. A babér-

erd sr árnyékolása és száraz, barna levelekbl álló avarja által élénken

Babérerd Abazzia mellett.

emlékeztet a bükkfaerdre. Jelenleg a babérerdk csak kevés helyre szorít-

koznak. A legösmeretesebb babérerd Isztriában a Monté maggiore keleti

alján Abazziánál árnyékolja a kies tengermelléket. Ellenben az örökzöld

tölgyerd messzire terjedez ; ebben a szerepl fafaj a Ouercus Ilex, télen is

szürkészöld, merev levelekkel.

A babérerdvel ellentétesen ezen örökzöld lombos erdben kevés az

árnyék ; aljfa dúsan van benne s nem ritkán fonják át meg át kúszó és

felfutó növények, különösen a Clematis, a borostyán, a télen-zöld rózsa

(Rosa sempervirens) és a télen-zöld Lonicera.

25*
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Ostermésü , szálas tlévelfák közül az osztrák-magyar monarchia

földközi-tengeri flórájában csak a tengerparti feny (Pinus halepensis) lép

fel állományt alkotólag; nagyon festiesen hat vörös kéreghajú törzsével és

vékony-tlevel koronájával, de idk folytán sok helytt kipusztíttatott és

egyes kis erdcskékben még csak a Lapad félszigeten Raguza mellett és

Lesina, Lissa, Curzola, Lagosta, Meleda, Calomota és Lacroma nev szige-

teken tartotta fenn magát. A régibb Pinus halepensis erdkben Viburnnm

Tinus, Juniperus phoenicea és Oxycedrus, rozmarin és számos más örökzöld

cserjébl állósr aljfa mutatkozik.— Igen jellemzk a földközi-tengeri flórára

nézve az örökzöld bokor-erdk, melyek machia népies elnevezés alatt isme-

retesek. Örökzöld, embermagasságnál nagyobb, már trl sokszorosan

elágazó merev cserjék sorakoznak szorosan egymáshoz, és magános elhegy-

ségeken, kietlen szigeteken meg scogliokon szinte áthatolhatatlan srséget

képeznek. Azon 10— 12 fajból, mely a machiákat fképen alkotja, majd az

egyik, majd a másik uralkodik ; itt a faalakú hanga, ott az Arbutus Unedo,

más helytt megint a Myrtus, Pistacia, Tilia parvifolia, helyenkint a már

említett borókák, melyek uralkodólag lépnek fel és a machiának sajátságos

színezetet kölcsönöznek. Vonalankint a Spartium junceumból álló bozót

annyira túlnyomó, hogy az általa buján átsztt partvidékek és szigetecskék,

midn ez aranyos virágaival díszlik, sárga színükkel már nagyon messzirl

szembe tnnek. A sr bozótok közé néha a Smilax aspera fonódik és a

szabadabb tereket, melyek ezen örökzöld vadonba beékeldnek, megszám-

lálhatlan alacsony növény díszíti. Ezen bokor-erdk közben-közben örökzöld

tölgyekkel egyesülnek és néha mint aljfa a Pinus halepensis állományaiba

is benyomulván, ott az alacsony Phrygana-bozótokkal váltakoznak, melyek

virágok gazdagságában a machiákkal vetekednek. Sokkal ritkábbak a

machiáknál, és majdnem csak szikladarabokkal elborított verfényes lej-

tkre, - - mint például a Monté Baldótól a Garda-tó felé fedelesen lenyúló

legalsóbb ktörmelék-hányókra - - telepednek a Cercis Siliquastrttm bokor-

erdei, mely pillangós fának bojtos , rövid kocsányú , a vörösákáczéhoz

hasonló virágai, még a zöld kerekded levelek eltt kitörvén a fekete ágak

rügyeibl, rendesen a méhek népes rajaitól nagy elszeretettel lépetnek

meg; ellenben legritkább az oleánder- (Nerium Oleander) bokor, a melegebb

földközi-tengeri vidékek folyóvizeinek ezen ismeretes dísze, mely különösen

Dél-Spanyolországban, Görögországban és a Keleten ugyanoly formán kiséri

a folyók mentét, mint nálunk a fzbokor; az osztrák-magyar monarchiában
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azonban csak Dalmácziának és a Garda-tó környékének egyes patakai

mentén díszlik.

A mint a bokros erdk a szál - erdkhöz : úgy viszonylatiak az

alacsony cserjék és félcserjék szövetkezetei a bokros erdhöz. A földközi-

tengeri flóra ezen alacsony bozótos bokrait, melyek úgy szólva elágazott

machiát alkotnak, már Theophrastos megkülönböztette a Pbrygana névvel,

a mely a mai napig él a nép száján és a tudományba is bevétetett, úgy

hogy ezen, a középtengeri flóra-területet annyira jellemz formatio a leg-

czélszerbben Phrygana-bozótnak neveztethetik. Ezen bozót legelterjedtebb

és legfeltnbb alkotó részei az ajakas- és pillangós-virágúak, a Cistusok,

Ericák, szegfk, Ruták és a szalmavirágú Compositák, melyek közönségesen

tarka színekben pompázó egyveleget képeznek, de gyakran csak valamelyik

faj tnvén föl egyedeinek nagy számával, ez esetben az ilyen helyenkint

mint Labiata-, zanót-, Cistus-, Erica- és Immortell-bozót válik ki s így majd

nagyobb, majd kisebb területet foglal el egymaga. A Canale di Lemé mentén

Isztriában, a Tersatón Fiuménél és még számos más helyen széles lejtket

borít a buján növ zsálya-bozót, a Ouarnero egyes scoglióit pedig oly srn
vonja be a Passerina hirsuta, hogy majdnem minden más növényzetet

kiszorít róluk. Az alacsony bozótból imitt-amott az árvalányhaj merev

szálai emelkednek ki és a hol nincs bozót, más füvek rövid szárú, kicsiny

gyepei és különféle hagymás és más apró növények tenyésznek.

Ott, hol a tenger közelében homokos dombhullámok vonulnak el,

^düne" -bozót emelkedik, elszórtan álló Tamarixok, néhány ftej-fajjal és

több terjed tkéj taraczkkal társasán egyesülve megkísértik a laza homok-

megkötését. Az inkább agyagos talajon, különösen a tavasz ess ideje után

ideiglenesen víz alá kerül, de a nyár derekán teljesen kiszáradó és sós

talajon élénk szín virágok helyett komor, szürkés-zöldbe öltözött, sós talajt

szeret üröm-fajok és libatopp-félék alkotják a sa/i/i-bozótot; lent pedig a

tenger mellett a basadékos és elmállott kzeten egész odáig, hová a fergeteg

a tengerhullámnak tajtékzó habját vetheti, emelkedik a szintoly dísztelen,

mint fajokban szege'ny k'ószirti bozót, melyben alakjok és színök sajátságával

leginkább a sziklákhoz szorosan oda simuló Salicornia fruticosa, egy pár

merev ernys növény meg az Armeriák tnnek föl.

Ezen bozótokhoz, melyekben elfásodó alacsony növények kerekednek

fölül, a növények azon társas egyesülései csatlakoznak, melyekben az el

nem fásodó kórok és magas füvek a túlnyomók és melyek mezformatin
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elnevezéssel jelölhetk. Igen jellemzk nevezetesen a görgetegi mezk, oly

tövistelen, nagyobbrészt szépen virító kórókból képzdvén, melyek görgeteg-

hányókon (Geröllhalden) , ktörmelékeken , de régi romokon , st néha

a falak legkisebb hasadékaiban is eljönnek s melyek közül különösen az

Antirrhinum, Centranthus ruber, egy pár Corydalis és a sötétzöld Parietaria

emelendk ki ; továbbá a tenger szomszédságát szeret, de azért mégis

Acanthus-csoport Raguzánál.

mindig a sós és tajtékzó haboktól érintett talajon kivl tenyész tenger-

part-alji mez, melyen a Vitex Agnus castus és több magas, srn növ
tövistelen Compositák túlnyomóan lépvén föl, az által tnnek ki, hogy csak

akkor kezdenek virágozni, midn a szomszédos formatiók növényei gyü-

mölcseiket már régóta megérlelték; itt mindenek eltt tekintetbe jönnek

továbbá a földközi-tengeri flóra-területben kiválóan kifejldött bogácsos- és

Acanthus-mez'ók, melyek legeln és mívelt talajon, útfeleken s lakott helyek

szomszédságában egyiránt le-letelepednek. Igen jellemzk a középtenger-
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mellék flórájára nézve már a régi mythosokban is emlegetett Asphodelus-

mezk, Asphodelus, Narcissus és más hagymás és gumós növényekbl álló

tömeges növényzetek, melyek a sík, mély talajú, agyagos, idnként átázott

földön díszlenek és a virágzás alkalmával páratlanul szép képet nyújtanak.

Ha nem is oly dúsan kifejldve, mint Apulia lapályain, hol gyakran belát-

hatatlan rónákat vonnak be ezen formatiók, de egyáltalán nem hiányoznak

ezen Asphodelus- és Narcissus-mezk a mi földközi-tengermellékünkrl sem,

és így különösen a Garda-tónál, a Brioni szigetek egyikén, Salonánál a

lapályon stb., a legkülönfélébb árnyalatokban vannak kifejldve. Nem
kevésbbé jellemzk a nádnemú füvekbl, szittyókból és kákákból álló

ndüne
li -fömezbk , melyek, mint a tengeri homokot megköt növény-

nemzedék, a legelször ide települt s már föntebb említett „düne" -bozót

felváltására hívatvák ; és végre a magas füvekbl álló Andropogon-mezök,

melyeknek gyepei közé számos fünemü, pillangós, ernys, szegf, Orchidea

és Rubiacea csatlakozván, helyenként retekül használtatnak, a nélkül mégis,

hogy nagyobb elterjedésük által különösen feltnnének. A virágos, zöld

takarók, melyek éjszaki vidékek tájaira annyira jellemzk, a középtengeri

flórában hiányoznak ; épen ez az, mi sokban hozzá járul a déli tájnak saját-

ságos physiognomiájához.

Sekély édesvízi pocsolyákban és patakok környékén túlnyomólag oly

növényszövetkezetek fejldnek ki, melyek messze terjedvén, a szomszéd

éjszaki flóra -területben is fellelhetk. Csak a nádasok tesznek kivételt,

a mennyiben nevezetesen délen a négy méternyi magasságig is pompásan

fölnyúló Arundo Donax pótolja az éjszaki vidékeknek Phragmites-ét.

A félsós tengervízben, a folyók torkolatainak lapos homokpadjain, úgy

mint a lagúnák iszapos földjében a tengerifií-állományok képzdnek ki,

melyek sr gyepekké összefonódott és a talajon majdnem kizárólag ural-

kodó Zostera marina által alkotva, vízzel borított réthez hasonlítanak;

a lapos tengerpartok árkaiban, a kikötkben és csatornákban azonban

Ulva-állományok jelennek meg, melyek zöld, töml- vagy bélalakú Entero-

morphákból, a salátalevélhez hasonló Ulva Lactuca-ból és közönségesen

több sötét barnapiros Polysiphoniából szövdnek össze.

A tenger sós vizében a sziklás tengerpartok Ftccus- állományoktól

boríttatnak, melyekben a dichotomicusan szétágazó Fucus virsoides játsza

a fszerepet. Mint az oda verd hullámok játékszerét, látni ezen sötét-

barna algát a vízben a part szikladarabjain folyton ide-oda himbálódzani,
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Fucus és Cystosira tengeri algák a dalmát tengerpart mellékén.
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mely a tengerpartszegélyt szárazon hagyó apálykor látszólag kiszáradtan

vonja be fekete ágazataival a halovány mésztömböket. Az ezen partszegély-

lyel szomszédos mélyebb övben, mely apálykor is víz alatt van, elmerült,

levéltelen nyírfa-erdkhöz hasonlító Cystosira-állományok lépnek fel, azaz

tömeges összeköttetései öt-hat Cystosira-fajnak, melyek között ismét Cys-

tosira barbata a legszámosabb, hozzájárulván a Sargassum linifolium és

megszámlálhatlan sok kisebb tengeri alga, melyek a tengeren túli erdk

zuzmóihoz, mohaihoz hasonlóan, az említett hatalmas algák elágazásain

tenyésznek. Még nagyobb mélységbl fénylenek fölfelé a vörös Floridea-

állományok^ melyek az Adriában nem kevesebb, mint másfélszáz különféle

alakból állanak; köztük színpompára és alakcsinosságra nézve szembeötölvén

a Callithamnium- és Ceramium-fajok. Ezen vörös algákkal egyenl mély-

ségben, vagy csak kevéssel mélyebben épülnek fel a széles szirtzátonyokon

a Lithothamnivm-padok, korallszerü, meszet kiválasztó algák vörös vagy

ibolyaszínben csillogó párkányzatai, melyek élénken emlékeztetnek a valódi

korallpadokra. — Már 50 méter mélységre mintegy kialudt az Adriában

a növényi élet; 100 méteren alul pedig már csak elszórt mikroszkopikus

alakok tenghetnek.

A felsorolt és a középtengeri flóra területére szorítkozó növényszövet-

kezeteken kivl itt még több más is jön el, mit a földközi tengeri flóra

a szomszédos pontusi és balti flórával közösen bír; így a nyáron-zöld

pelyhes szr és szöretlen level tölgyerdket, a gesztenyeerdket, a bükk-

faerdket, a nyárfásokat és fzfásokat, és mint már elbb említtetett, több,

az édesvíz gylhelyein terjeszked formatiót.

Tekintettel mindezen erd- és mezformatiók elosztására, úgy mint

az egyes szövetkezetekben feltn néhány faj fellépésére, a mediterrán

flóra-terület a velenczei, liburni és dalmát flóra-vidékekre oszlik. A velenczei

Jlóra-vidí'k magában foglalja az Alpesek déli szélén mélyen fekv legme-

legebb völgvoldalakat. A földközi - tengermelléki alakok száma itt még

aránylag csekély és hiányoznak természetesen a tengerparti mezk. A liburni

flóra-vidék magában foglalja Isztria tengerpartját, a Quarnero tengerpartjait

és szigeteit és dél felé egészen Spalato szélességéig terjed. A tengerpartalj

i

mezk mellett itt tnnek fel az örökzöld bokroserdök Myrtusokkal és

Arbutus Unedoval, meg a zsályából, Cistusokból és szalmavirágú Composi-

tákból álló bozótok. A dalmát flóra-vidék Dalmáczia tengerpartvidékét és

szigeteit öleli körül, az elbbi flóra-vidék déli határától az ország déli
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határáig. A két éjszaldbb flóra-vidék növényszövetkezeteihez csatlakozik

a Pinus halepensisbl álló szálerd. A Phrygana-bozótokba, melyek itt a

fajok rendkívüli sokféleségével bvelkednek, Poterium spinosum, Psoralea

bituminosa, Daphne Gnidium és több késn virágzó, fehérmolyhos Com-

posita (Inula candida, Santolina rosmarinifolia) van beszórva. Hagymás

növények, Orchideák, ajakasvirágúak és pillangósok (nevezetesen Ononis-

fajok), továbbá Acanthus, Matthiola, Putoria, Frankenia, Mesembryanthemum

jellemzik ezen flóra-vidék virányát.

A növényeknek a tenger feletti magasságban való elosztása szerint

a földközi tengermelléki flóra-terület négy régióra tagolódik : 1 . A tengeri

növények régiója a Lithothamnium-, Floridea-, Cystosira- és Fucus-állomá-

nyokkal. 2. A tengerpart-alji régió, fképen késn virágzó mezformatiók

sora által jellemezve. 3. Örökzöld régió, melyben a machiák és Phrygana-

bozótok uralkodnak. 4. Hegyi régió, melyben túlnyomók a nyáron-zöld

pelyhesszr tölgyek, míg az örökzöld tölgyek és a machiák állományai

csak a többi szövetkezetek közt jelennek meg elszórtan és csoportonkint.

A hegyek árnyékos lejtin a bükkfa is mutatkozik, szintúgy az Andropogon-

mezk, mely utóbbiak retekül használtatnak.

Ezen, kiterjedésökben annyira korlátolt stermésú fúmezket nem

tekintve, a földközi-tengeri flórában nincs más növény-szövetkezet, melyet

rétnek lehetne használni. A terület különben is folyó vízben nagyon szegény

levén, vajmi nehéz öntözés által mesterséges réteket és fúmezket elvará-

zsolni. A rétek hiánya miatt pedig nincsenek meg a marhatenyésztés élénk

üzletének természetes föltételei. Csak a kecske elégszik meg a nyár derekán

félig elaszott növényzettel, és azért a földközi-tengeri flóra-terület lakóinál

ez a leginkább elterjedt házi állat. Az erdk, melyek egykor majdnem

szakadatlan vonalban fedték be az egész területet, idk folytán sajnálatosan

elpusztíttatván, az egykori erdvidék tágas területei most növényzet nélküli

kietlen tájakká váltak. Az, a mi az erdbl még megmaradt, jelenleg mint

alj-erd használtatik rövid idközönkénti vágással, mert az erdgazdaságnak

csak ily módjánál érhet el a legnagyobb jövedelem. Az alj-erd bokrainak

védelme alatt a különféle fú és más növény aránylag legtovább maradván

zölden, oly idben, midn az erdtlen területeken már minden kiszáradt,

a legel állatoknak még eledelt nyújt. Ezért az alj-erd egyidejleg legel

is, és így egészen sajátságos mívelésmódot mutat, melyet az éghajlat és

a talaj viszonyai képezvén ki, nem szabad azt a más flóra-területeknél

26*



204

alkalmazott mértékkel mérni és elhirtelenkedve kárhoztatni. A mívelés ezen

módja mellett, mely egyidejleg erdt és legelt ad, még egy második

mvelési mód található: a mívelt mez. A talajnak árnyékos volta, mi a

földmívelést éjszakibb vidékeken károsítja, itt nemcsak nem káros, hanem

a legnagyobb haszonnal jár, mert a földet a nap heve és a túlságos kiszá-

radás ellen a legjobban védi. A földközi-tengeri flóra-területen a mívelt

mez azért rendesen fákkal és szltkkel van beültetve. A mívelt mez
gabonaféléket, zöldségeket és takarmánynövényeket terem ; a szilfák, krisfák,

mezei jávorfák és eperfák, melyek a mívelt mezkön szabályos sorokban

vannak elosztva, lombjaikkal a házi állatoknak és selyembogaraknak nyúj-

tanak táplálékot, a fák törzseire fölfuttatott venyigék pedig szlt és bort

adnak. A mívelt mez itt szántóföld, konyhakert, gyümölcsös és szl
egyszersmind; azonkívül a selyemtermeléshez szükséges anyagot nyújtja,

és bizonyos tekintetben a rétet is pótolja, mert innen kerül ki a házi állatok

leveles takarmánya is. Ez a sajátszer gazdálkodás az éghajlati viszo-

nyokból, mint leginkább megfelel, lassanként fejldött ki; és az üzletben

(Betrieb) való jobbítások természetesen csak ezen gazdálkodási módszer

keretén belül lehetségesek.

A mi a közép-tengeri terület sajátos termesztett növényeit illeti : els

sorban a Piniák és Cyprusok, a füge-, Szt.-János-kenyér-, granát-alma-, olaj-,

czitrom- és narancsfák, meg a datolyapálma említendk. A datolya különben

csak gyéren, kerti dísznövényként s ritkaságul fordul el és a Quarneróban

Lussin sziget egyik kertje azon legéjszakibb hely, hol szabadon tenyész.

A czitrom- és narancsfák csak igen kedvez fekvés helyeken tenyésztetnek

sikerrel, és a terület éjszaki határán, a Garda-tó köri a téli fagy ellen

különös véd készülékeket követelnek. A Szt.-János-kenyérfa (Ceratonia

Siliqua) déli Dalmácziában gyakran termeltetik; legéjszakibb term helye

a Fiuméhez közel fekv Lovrana. Kis Pinia-csoportokat és Cyprus-ligeteket

déli Dalmáczia kertjeiben mindenütt találhatni; egyes példányaik szintúgy,

mint a füge, a gránátalma, az Amerikából származó Agavé és Opuntia

a földközi-tengeri terület éjszaki széléig, st még azon túl Bozennél az

Ecs-völgyben is elfordulnak. A legfontosabb tenyésztett fa itt különben az

olajfa. Termhelyei elrendezésükben megegyeznek a fent leírt kertszer

mezkkel; az olajfás hegy földjébe is, mint amott, gabonaféléket és hasonlókat

vetnek, de a szl-vesszk, melyek ama kertszer mezkön a fatörzsekre

futnak, itt hiányoznak. Az olajfás hegyek éjszaki határa szorosan összeesik
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az örökzöld tölgyek (Quercus Ilex) éjszaki határával, s így a földközi terü-

letéével is, miért is az olajfa a közép-tengeri terület legjellemzbb termesztett

növényének tekinthet. Dalmácziában legújabban egy ott eredetileg vadon

term növény fontos és jövedelmez termesztett növénynyé vált, t. i. egy

Pyrethrnm-faj (Pyrethrum cinerariaefolium), mely a caucasusi Pyrethrum

roseummal rokon, melylyel annyiban is egyezik, hogy fejecskéibl igen

hatásos rovarpusztító por készül.

Pontusi flóra.

A pontusi flóra területe a Pontus partjaitól nyugot felé a kelet-

galicziai síkságig, a Kárpátok és Alpesek széléig és egészen közel az Adriai

tenger partszegélyéig terjed. Ott, hol hatalmas hegysorok emelkednek,

a pontusi flóra visszaszorítottnak és megszakítottnak látszik, a mennyiben

ilyen helyeken a balti flóra nyelvalaküan elre nyomul, vagy épen kisebb-

nagyobb, az anyaországból elszakadt kerületeket alkot, melyek a pontusi

flórában szigetekiül tnnek föl. E szórványos területek kivételével a fels

Dnyeszteri terület és azon vidékeknek nagyobb része, melyeken a Tisza

meg az Al-Duna mellékfolyói átfutnak, a pontusi flórához tartozik.

Az Adriai tenger partoldalain a pontusi és földközi-tengeri flóra össze-

ütközik. Elször a Karszt széléhez közel, Görznél érintik egymást, honnan

a határ délkeleti irányban Isztria felé húzódik, hol a Slavnik és Monté

maggiore hegycsoportjait ívalakban szegélyezi, Fiuménél csaknem a tenger-

partig ér el, s azután evvel egyközleg haladva a horvát és dalmát Karszt-

terület alsó lépcszetein át, a montenegrói hegyekbe nyúlik. A pontusi

flórát a baltitól elválasztó határ az Isonzó-völgytl éjszak-nyugoti irányban

indul, az Alpesek keleti nyúlványait sokszorosan kiöblösödött vonalban

körifutja, a Lajta hegységtl délre a bécsi medenczébe hajlik; itt azon

hegyláncz irányában halad, mely Badentl a Dunáig, mint ezen medencze

nyugoti szegélye emelkedik, aztán a Dunát átszelve, a Morva-mez szélén

a pozsonyi hegyekhez, onnan pedig a Kis-Kárpátok keleti oldalán a pozsonyi

medencze éjszaki részén a magyar Érczhegységbe nyúlik be; azután az

Erds-Kárpátok alján halad Máramarosig, onnan egy ívalakú, aránylag

keskeny és hosszú hurkot képez, mely a magasabb hegyes vidék körül,

Erdély keleti és déli oldalán húzódik el. A Máramaros és Bukovina közé

csatolt hegytömbtl, melynek vizei nyugotra a Tiszába, keletre a Pruthba
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és éjszakra a Dnyeszterbe folynak, a határ Kolomeán és Stanislawowon át

a Dnyesztert átugorva a Bug forrásvidékére vonul, és Brodynál orosz

területre lép.

A pontusi flóra-területen a földközi-tengerivel ellentétben, legalább két

hónappal hosszabb, hébe-korba igen tetemes hmérsék-depressióktól meg-

szakított tél uralkodik. A téli hólepel ugyan ritkán hatalmas és gyakran

már február hó végével el is tnik, de elolvadása még korántsem jelzi a

téli nyugalom végét. Ez és a tenyész id kezdete még kedvez években is

márczius hó második felében, rendszerint ápril hó kezdetén, st az éjszakibb

fekvés részekben ápril hó végén áll be. A mikor a földközi-tengeri flóra-

területen már minden hajt és zöldéi, a pontusi flóra növényvilága még javában

aluszsza téli álmát, és koronkénti fagyoktól a tenyész id beállta után,

egészen május hó közepéig is lehet tartani. Ezen túl azonban a hmérsék

gyorsan növekszik és majdnem egyszerre tetemes magasságig emelkedik.

A növények fejlése ennek megfelelen rendkívül gyors ; a késedelem sebté-

ben pótoltatik és már május végével, vagy legalább június kezdetén, sok

növény található a pontusi és földközi-tengeri flóra-területen egészen azonos

fejldési állapotban. A pontusi flóra-terület legnagyobb részében a legtöbb

es júniusban esik, és csak kés szszel, novemberben áll be a légköri

csapadékok második másodlagos maximuma. De a kora-nyári esk június

hóban ritkán igen btermk s az osztrák-magyar monarchiában általában

nagy területek, kivált pedig síkságok, esben a legszegényebb vidékek közé

tartoznak. A rónákon a zivataros zápor-esk is igen ritkák, és mivel nyár

derekán a fokozatosan emelked meleggel a talajnak es által való átnedve-

sítése nemcsak hogy nem gyarapodik, hanem már július hóban rohamosan

csökken : ép' oly nyári szárazsági idszak áll be, mint a min ugyanakkor

a földközi-tengeri területen uralkodik. Július kezdetén virágoznak még a

homok-kikerics, a szalmavirágú Compositák, a libatoppok és a sós talaj más

növényei. A mint ezek elvirágoztak, mi rendesen még július vége eltt

megtörténik, a tenyészfejldésben teljes szünet áll be. A füvek, a fás és

más növények vegetatív évi munkájukat befejezték és mködésük még csak

a gyümölcsök és magvak megérlelésére szorítkozik. Mez és erd nyári

álmukat aluszszák. — A pontusi terület legnagyobb részében a korai sz

a légköri csapadékok egyik minimumának az ideje. Felhtlen ég tekint a

vidékre, melyet csak a kihalt vagy szunnyadozó növényzet maradványai

fednek. A hvös reggelek harmata ilyenkor legfölebb egy pár gombát tud
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kicsalni a földbl és csak néhány kétéves növényt csiráztat ki ; de a fraezk

kietlenek maradnak és új zöld nem eleveníti fel a tájat. Október kezdetén,

st már szeptember végével beállanak az els derek ; november közepén a fák-

leveleiktl megfosztva, vagy elszáradt lombbal állanak az erdkben. Novem-

berben ugyan ismét sok es esik, de ezek hidegek levén, a növényvilág

arczulatán már mit sem változtatnak, st november második felében gyakran

már hó borúi a földre. A nyári nyugalom lassanként a téli álomba megy át.

Az aránylag hideg tavasz és a korán beálló szi derek a pontusi flóra-

területbl kizárják mindazon növényeket, melyek magas nyári hmérsékkel

be nem érik, hanem tenyészésökre legalább nyolcz hónapra terjed fagy-

nélküli idszakot követelnek, s melyekben ezen felül hosszabb idig tartó

hólepel és a nagy hideg kárt tennének. Ellenben itt olyan növények a

túlnyomók, melyeknek rövid tenyészidejük alatt virágaik és gyümölcseik

kifejldésére ugyan magas hmérsékletre van szükségük, de a melyek a

zordon telet is kár nélkül elviselhetik. Ide tartoznak mindenek eltt az egy-

éves növények, melyeknek magvai csak a tél multával csíráznak, és azután

hihetetlen rövid id alatt minden fejldési állapoton átesnek ; továbbá sok

kórós növény, melyeket a föld mélyébe ható tkéik a zord téli hideg ellen

megóván, április kezdetén ki kezdenek hajtani a földbl, és június végéig

vagy július elején már gyümölcseiket is megérlelik. A nagy melegmennyiség,

mely ezen növényeknek a rövid tenyészid folyamában jut, nemcsak igen

gyors, de igen tetemes gyarapodást is lehetvé tesz, és egy flóra-területben

sem számlálható oly sok tetemes vaskosságú kórós növény és magas fú,

mint a pontusi flórában. Ezekhez sorakoznak azután még ama fa- és cserje-

nemú növények, melyek nemcsak magas nyári meleget kivannak, mint az

elbbiek, de még azt is megkövetelik az éghajlattól, hogy már a rügyfeslés

idejében hosszantartó világossági inger hasson reájuk. Ezek kivétel nélkül

késn zöldel fajok, melyek a pontusi terület rövid, forró nyarába tavasz

nélkül jutnak be, mint a feketegyúrús jávor és ezüsthárs, melyek a földközi-

tengeri területrl ki vannak rekesztve, mert ott a korán beálló tavaszi meleg-

következtében már akkor megkezddnék a rügyfeslés, mikor a nap, illetleg

a világosság idejének rövidsége a gyors újjáképzdésre berendezett növé-

nyeknek még nem elégséges.

A pontusi flóra növényeinek azonban olyan szervezettel is kell birniok,

hogy idszakonként a vízszállítás megszorítását kár nélkül elbírhassák, és

évi munkájukat a nyár derekán és öszszel hosszan tartó excessiv szárazság
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esetleges beálltával is véghez vihessék. Minthogy a szálas erdket alkotó

fák legalább negyedfél hónapot követelnek, hogy azon bonyolódott növési

folyamatot befejezzék, melynek eredménye egy új fahenger vagy az „év-

gyr" képzése, azért a pontusi területen a szálas erdkre nézve életkérdés,

vájjon a nyári szárazság nem kezddik-e már június közepén ? A hegységek

és a dombvidék mindig mentek voltak ott ez eshetségtl, s azért is ster-

mésü szálerdkkel ékeskednek. De nem így van a dolog az Alföldön. Itt

idszakonként ismétld években a növényvilágnak a téli álomból való kés

ébredése után már június közepén oly fokú s mélyen ható aszály áll be,

hogy a magas törzs fák a szakadatlan nedvkeringéshez szükséges víz-

mennyiséget már nem kapván meg, hervadni kezdenek ; végre pedig egészen,

vagy részben kiszáradnak s ez utóbbi esetben csak szárhajtásokkal ifjodva

meg, korcs cserjékké válnak. A következ években azután a klima megint

megközelítheti ugyan valamely erds vidéknek a klímáját és a magas törzs

erdei fák tenyész tevékenysége is újra megkaphatja a szükséges föltételeket;

de, mivel öt nedves évre rendszerint egy száraz esztend esik, s mivel egyetlen

száraz év a kedvezbb idközökben történt gyarapodást megint újra tönkre

teszi : szálerdk ott soha nem keletkezhettek, és soha sem is fog sikerülni

ez esben szegény és idszakonként visszatér aszályoktól megviselt terület-

részeken igazi szálerdt létre hozni, természetesen azon helyek kivételével,

melyekre más régiók légköri csapadékát folyók viszik el.

A pontusi flóra területébe ékelt szálerd nélküli terület, mely nem-

csak klímája, délibábja, talajképzdése, hanem növény- és állatvilágában is

a puszta képét mutatja, Magyarországon három szélességi fokon (45 — 4 8°)

át körülbelül- 33.000 négyszög kilométerre terjed. Legnagyobb e rónaság

kiterjedése éjszakról dél felé azon 296 kilométer hosszú vonalon, melynek

végpontjai Tokaj és Titel. Nyugatról keleti irányban pedig a pusztaság

legnagyobb kiterjedése 148 kilométer hosszú, a déli részen a 45 és 46

szélességi fokok között. Éjszak felé Szeged látóköre alatt az Aradtól Kis-

Zomborig és Halastól a Rózsa-major pusztáig elrenyúló erdsávok az

erdtlen területet csak 37 kilométernyi keskenységre szorítják össze, de

éjszak felé a pusztaság ismét jobban kiszélesedik és a 47 és 4!-) szélességi

fokok között átlag 90— 118 kilométert tesz, míg végre Tokajnál éjszaki

csúcspontját éri el.

Ha az erdtlen pusztaságnak így határolt területét térképen ábrá-

zoljuk: mindenek elölt azon tünemény ötlik szemünkbe, hogy szélének
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kiöblösödései a talaj plastikájával és a folyók menetével a leghatározottabb

összefüggésben állanak. Minden, a mi a nyári szárazság ellen bár csak leg-

csekélyebb oltalmat nyújt is, faalakokat hozhat létre. Ezért a magyar Alföld

keleti oldalán a síkságot barázdáló számos vízerek mentén erdsávok lát-

hatók, melyek ékalakúan nyomulnak be a fátlan területbe. Kisebb-nagyobb

erdk lánczolata szegélyezi a Maros folyam vonalát onnan kezdve, hol az

az erdélyi hegyvidékbl O-Paulisnál kilép, Aradon, Pécskán, Csanádon át

egész Kis-Zomborig, hol az utolsó égerfások Apátfalvánál és Makónál,

mint az erdterület határrei emelik koronájukat. A Körös folyók vízben

gazdag háromszöge, melynek csúcsát Békésnél a Fehér- és Fekete-Körös

egybeömlése, alapját pedig a Nagy-Várad és Boros-Jen közt fekv harmad-

kori végrész képezi, szálas tölgyerdkkel van fedve ; és ha nyár derekán a

Ples csúcsáról, mely itt az Alföld keleti szélén majdnem ezer méter magas

porphyr-lejtivel hirtelen emelkedik a síkság fölé, a szem a széles lapályra

letekint, egészen jól látható, miként nyomul be ez a háromszög, mint

valami sötétl ék, a naptól lesült erdtlen pusztaságba. A Dunának majd-

nem egész folyammente, továbbá az a hullámos dombvidék, melynek közép-

pontjába Debreczen esik, valamint végre azon fövényhalmok, melyek a

Tisza jobb oldalán terülnek el, helyenkint magas törzsú fákkal vannak

benve, melyek erdeikkel nyelvalakúan nyomulnak be a pusztaságba.

A pontusi flóra növényfajai kerekszámban 5000-re tehetk, melyeknek

valamivel több, mint fele-része magterm ; ezek közül 8 százalék esik a

fás-, 68 százalék az ével-, és 32 százalék az egy- és két-éves növényekre.

Összehasonlítva a többi flórákkal, különösen szembeötl, hogy itt az örök-

zöld növények majdnem teljesen hiányzanak (o-8 százalék!). Ericák, Pirolák

és Lycopodiaceák épen nincsenek; a tlevel fák és mohok aránylag igen

szegényesen vannak képviselve. A Compositák, füvek és pillangós virágúak

mellett leginkább a beczs növények számos fajai fordulnak el. Különösen

jellemzk az Astragalus-, Cytisus-, Glycyrrhiza-, Waldsteinia-, Malcolmia-,

Euclidium-, Telekia-, Centaurea-, Achillea-, Syringa-, és Sesleria-nemek.

A pontusi flóra-területnek jellemz növényszövetkezetei különben a

következk : A pontusi lombos-erd'ó. Túlnyomók ebben a nváron-zöld, pelyhes

szr lombozatú tölgyek, melyek között csoportos vagy egyes ezüsthársra,

mogyorófára, keleti gyertyánfára, több jávorfára és sok más lombos fára

bukkanni. A gesztenye- és diófa is eredetileg ezen erdformatióhoz tartoznak;

és az alsó Dunával szomszédos hegyeken, a Csernavölgyben és Krassó-

27
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Szörénymegyében egyebütt is található kkemény héjú és nagyon olajos

magvú kicsiny gyümölcsökkel bíró diófák nem elvadúltaknak, hanem erede-

tileg vadaknak tekintendk. - Ezen magas törzs fák koronái alatt igen

buján tenyész füvek, kórok és bokrok egyvelege terjeszkedik el az ifjabb

elegyerdben , melyek közül különösen az ide mellékelt képen ábrázolt

Telekia speciosissima-, Waldsteinia geoides- és Melica altissima-fajok eme-

lendk ki. De mennél jobban vénül az erd, annál jobban lábra kap a földjén

egy-egy fvel borított tisztás ; a cserjék , félcserjék és kórok mindinkább az

erd széle felé szorulnak , vagy az erdállományban vihar okozta vagy más

módon támadt üres helyeket lepik el. A bokrok közül, melyek az aljfát,

illetleg a szál-erd szélén a sövényszer szegélyeket alkotják, nevezetesen

a fekete gyrs jávor, a csöves mogyoró, a bibircsós kecskerágó és több

bengefajok a félcserjék és kórok sorából, melyek az aljfával az erdben,

vagy az erdszélen összhangzásban vannak, a deli Telekia, a fekete zászpa,

a magas szárú Phlomis, a nyúlánk Melica altissima, több bazsa-rózsa és

hunyor-fajok, Waldsteinia és Smyrnium, néhány rekettye és zanót-bokor,

mint különösen jellemzk emelendk ki. — Ezen erdformatióknál nem

kevésbbé jellemzik a pontusi területet a fekete/enyö-erdök. Ezek három

egymáshoz hasonló, világosszürke törzszsel, ernyszer, laposív koronával

és hosszú sötét tkkel biró fajból állanak, melyeknek elseje (Pinus Pallasiana)

Kis-Ázsíában és a Krímben nagyon gyakori, de az osztrák-magyar monar-

chiában csak Erdély déli részére, az alsó Dunának Szvinicza melletti

hegyeire és Mehádiához közel a Csernavölgyre szorítkozik ; másodika (Pinus

nigricans) a bécsi medencze nyugoti szélére, a Ternováni erdre, a Horvát-

Karsztvidékre és a harmadik (Pinus leucodermis) a pontusi terület legdélibb

részére, a Montenegróval határos Bjela Gora (Orjen) hegycsoportra szorít-

kozik. Ezen feketefeny-állományok alján egy túlnyomón merev Festuca- és

Sesleria-fajokból és többféle sásból álló ritkás gyepecske található, melyben

alacsony, félcserjés Helianthemum, ftejfélék és pillangós virágúak is elfor-

dulnak szórványosan. Ezen legalsó réteg fölé néha vadmeggy, kökény, benge,

lisztes galagonya és fagyalfa n. A növényzet a feketifeny-erdkben egész-

ben véve szegényes ; hol a fák srn állanak egymás mellett, ott a földön

néha majdnem semmi növény nincs, hanem csak lehullott tk és gyér,

medd mohok láthatók.

A pontusi bozótok közül kett érdemel különös figyelmet. Az egyiket

a hanga mandola és a cseplészmeggy ritkás és közönségesen nagyon dudvás



211

Pontusi erd Magyarország déli részén.
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csalitja, továbbá alacsony rózsák és bajnóczák, s különösen számtalan zanót-

bokor alkotják ; míg a másikban aromaticus, félcserjés ajakasok és alacsony

rekettye uralkodnak. Ez utóbbi bozót különösen a Karszt-vidéket jellemzi,

bol nemcsak sziklás hegylejtk fokait, hanem gyakran tágas, köves rónákat

is bevon. A félcserjés, alacsony bajnóczák csalitja ezeltt a dunamellék

i

dombos és lapályos vidékeken messzire el volt terjedve, de innen már régóta

visszaszoríttatott, és jelenleg csak az alsó hegyvidéken szorult egy-egy szk-

helyre. Ezen bozótok néha keskeny szalagban a szántóföldek szélein húzód-

nak el, és kétséget sem szenved, hogy a földnek mívelés alá fogása miatt

szorultak oda. Feltn, hogy a pontusi fióra-terület bozótformatiói túlnyomóan

nyáronzöld, szszel lombjaikat elhullató növényekbl alakúinak, míg más

flórák analóg növényszövetkezetei nagyrészt télen zöldeknek mutatkoznak.

A folyók lapályos árterein fajokban ugyan szegény, de a pontusi flórára

nézve annyira jellemz szálas ftej-kórók, gyorsan növ Abutilon és különösen

édesgyökérbl összetett édesgyökér-mez támad. E területnek három édes-

gyökér-faja közül legközönségesebb a Glycyrrhiza echinata, melynek gyökere

az „orosz-édesgyökeret" adja, s különösen az alsó Tisza és az alsó Duna

árterületén sr növésével messze vidékeket borít el. Hol a talaj konyhasóval

van telítve, vagy hol a földbl soda és egyéb sók virágoznak ki, több az

alacsony halophyt-mez'ö, melyben majd szürke ürmök, székfiivek és pozdorok,

majd Statice, majd a zsázsa különféle csoportosan növ fajai, majd megint

a zavaroszöld sokágú maglapéi, vagy alacsony fnem külsej növénykék

nnek. A homokos és agyagos dombokon és lapályokon a mezformatiók

egész sora van kifejldve. Habár itt a növényeknek rendetlen egyvelege

látszik, mégis hely és id szerint oly szabályszeren vannak elrendezve,

hogy nemcsak minden talajnemnek megvannak a maga külön szövetkezetei,

hanem az egyes szövetkezetek ismét szabályosan változó és egymást pótló

nemzedékek lánczolatát képezik. Hol a száraz, laza homokot a szél mindun-

talan ide s tova hordja, ott a megállapodott növénylepel tartósságra nem

számíthat ; csak itt-ott látni egyes növényeket, melyek a rövid nyárel esje

által megkötött homokba gyorsan gyökeret verve, lassan tovább tengdhetnek

.

Ezen futóhomok-mez'ök eleinte csak késn csírázó
,
gyorsan növ egyéves

növényekbl állanak, melyek sok fehér, hosszú gyökérszálaikkal a nedves

homokot áthálózzák, és azután a nyár derekán, ha a szél a homokhullámokat

tovább hordja s így a növények egy részét a virágokig eltemeti, más

részt pedig a gyökerek fels felét feltakarja, még mindig belefogózhatnak
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mélyebb gyökszálaikkal azon helybe, hol csíráztak. A kopár futóhomoknak

els telepitvényesei kiválóan: a homokczikszár, királydinnye, maglapél-nö-

vények és füvek, különösen a rozsnok, s azután egy rozsfaj, moly a mi

termesztett rozsunkhoz a csalódásig hasonló, végi a szürke-zöld Kochia- és

Corispermum-alakok. A futóhomok ezen els telepítvényeseit és hódítóit

lassanként egy második nemzedék követi , mely ével füvekbl és sásokból

áll, különösen a hüvelyes csenkeszbl és keskenylevelü sásból, melyek a

talajt részben már megkötik és melyeknek elszórt gyepei közt nagy számú

Árvalányhaj-mez a kecskeméti földháton.

kóró burjánzik, melyek majdnem mind merev száraik, keskeny leveleik és

kis virágjaik nagy száma által tnnek ki. Túlnyomók ezen kórok között

a szegfnem növények, de a bókák és ernysök is eléggé feltnnek. Ezen

futóhomok-mezkhöz csatlakoznak a pontusi területet elannyira jellemz

árvalányhaj-mez'ók, hol a puszták lakóinak énekeibl és meséibl jól ismert

árvalányhaj-gyepek játszszák az els szerepet. Számos pillangós ésComposita,

de hagymás növények és nszirmok is jelennek meg a Stipa-gyep hézagos

helyein. A futóhomok-mezk által megkötött és elkészített homokos talajon

úgy, mint sziklás hegylejtkön azon Stipák a túlnyomók, melyeknek hosszú,

leng kalászai kócsagtollhoz hasonlók, árvalányhaj név alatt ismeretesek és

Magyarországon kalapdíszl szolgálnak ; agyagos talajon ellenben túlnyomó
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a szálas, gyrzött és összesodort kalász faj (Stipa capillata), melyhez

közönségesen Cynosnrus, a késn virágzó Diplachne, a kenderlevel ziliz,

Silene longiflora, a magas sikkantyúk, Echinops és számos más kórok

sorakoznak. Hol az árvalányhaj -gyepek közé számos f és más alacsony

növények vegyülnek, néha zárt tenyészlepel is fejldhetik ki, mely rét képét

nyújtja s csakugyan rétnek is használtatik, t. i. kaszálják és szénát gyjtenek

róla. Magas füv rétnek látszik az clesmosófií-mezö is. Ezen szövetkezetben

els szerepet játszik az éles mosóf (Pollinia Gryllus), mely méternyi magas,

nyúlánk szálakon laza, ibolyaszín és aranyosan fényl bugákat ringat, a talajt

terjedelmes compact párnákként borítja, és pillangósokkal, Compositákkal

és ajakasokkal srn bentt növényiepeit sz a fekete televényben dús földön.

Ezen fmezben közönségesen sok az Orchidea és a hagymás növény, de

több azon fajok száma, melyek a pontusi flóra-területen túl is messzire el

vannak terjedve. Míg ezen, az élesmosóf által jellemzett magas fmez az

Alföld homokos dombhullámainak nagy területeit és a Karszt alsó lépcs-

zeteinek sík vagy enyhén hajlott lapjait vonja be : az alacsony gyepalakú

Sesleriákból álló Sesleria-takarók a hegyvidékre és a Karszt magasabb lépcs-

zeteire szorítkoznak, bevonván a verfényes széles lejtket, hegyhátakat és

tetket, vagy a meredek sziklafalak párkányait és fokait keskeny, kiduzzadó

sávok alakjában, rendesen az aromatikus félcserjés ajakasokból álló bozótokra

támaszkodnak és helyenként a világos feketefeny-erdk aljába nyúlnak be.

Ezen Sesleria-takarók alapszövetébe igen szabályszeren kicsiny bugás-fvek.

csenkeszek és sások gyeppárnái vegyülnek úgy, hogy a pontusi flóra-terü-

letnek majd minden flóra-vidéke tulajdon Sesleria-takaróval bír. A sok apró

fbl és kóróból, mely ezen takarók merev fgyepecskéje között látható,

különösen kiemelendk a Draba-nem sárga virágú fajai, a keskeny level

Aspemla-fajok, a Paronychia és Edrajanthus-nemek.

Sok egyéb növényszövetkezet is található a felsoroltakon kivül a fent

körülírt területeken, de ezek nem kizárólagos tulajdonai a pontusi flórának,

hanem 'egyben a szomszéd flórákkal is közösek. Ilyenek a csupasz level

tölgyek, a krisfák és szilfák, az ezüstfüzek és ezüstjegenyék, az éger és

fekete nyárfából álló szálerdk, az aljerdk és bokros fzesek, messze terjedi")

nád, szíttyók. kákák, sások és füvek különféle társas egyesülései, melyek

különösen lapos tereken a folyók mentén széles szalagokban húzódnak;

továbbá a hegyterület néhány formatiója. nevezetesen a bükkerdk és azon

\irágos takarók, melyeknek fgyepecskéjében a hegyi sás különösen jellemzi").
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is ismétlödnek, még pedig pontosan ugyanazon tájképi kifejezéssel, és, a

mennyiben különösen szembeötl fajok számbajönnek, ugyanazon össze-

tételben. Ezen alárendelt elegyrészek, melyek úgy szólván vendégszálai

a növénysznyeg alapszövetének, ilyen több flóra-területre terjed növény-

formátiókban mindenesetre nem ritkán bizonyos változás alá esnek, mi

különösen abban nyilvánul, hogy bizonyos nemeket az egyik flórában

ilyen, a másikban amolyan fajok képviselnek. így a bükkfa-erd alján

a barna, elszáradt, lehullott lombban ugyan mindenütt ott van a nyáron

zöld kórókból, különösen fogas-írból, gálnából, nadálytbl, mügébl és

hasonlókból álló laza réteg, de ezen nemek fajai a vidékek szerint külön-

bözk, és a bükkerdkben például majdnem minden flóra-vidéknek más meg

más a íogas-írfaja. Ezen különbség természetesen kikerüli a laikusok figyel-

mét, mert a bükkfaerd általában olyan a Cseherdben, mint a Bakonyban,

olyan Bukovina hegyhátain, mint Dél-Tirolban a Monté Baldo lejtin.

Különösen feltn és állományképz fajok térben való elterjedésének

megfelelen úgy, mint tekintettel egyes szövetkezeteknek uralkodására,

a pontusi flóra-terület négy flóra-vidékre osztatik fel, melyek közül els :

l . Az ülyr flóra-vidék. Ez magába foglalja Dalmát- és Horvátország alsó

hegyterületét, Isztria éjszaki részén Karnioliáig s a Karszton át Görz vidékéig

terjed és növényvilágára nézve azon vidékkel egyezik meg, mely a Fekete-

tengertl a Balkán és a Kárpátok közt az Adriáig teri el. Fái közül a keleti

gyertyánfa, a török mogyorófa, a csoportos gyümölcs tölgy és a tompa

level jávor-, cserjéi és félcserjéi közül az orgonafa, a csöves mogyoró, a

krajnai és bérezi benge, a szürkés bajnócza és a piruló lóhere említendk.

Kiemelhetk, mint jellemz szövetkezetek, az aromatikus ajakasokból, kivált

a Satureja illyrica és montanaból álló bozót, meg a Sesleria-takaró a

közönséges Sesleria tenuifolia és elongataval. Ezen flóra-vidék még nagy

számú szórványosan tenyész növények által tnik ki, melyek még e

flóra-vidéken túl Herczegovinában, Boszniában és Szerbiában is el vannak

terjedve. 2. A pannóniai flóra-vidék körülbelül a régi Pannoniából áll és a

Bécsi-medencze nyugoti szélén lev hegyektl a Lajta-hegységen és a Ham-

burgi hegyeken át kelet felé azon vonalig terjed, mely a Dráva partjától

Moslavinánál Pécsen át a Dunához, onnan fölfelé Budapestre és innen éjszak-

keleti irányban Beregmegyébe nyúlik föl. E flóra-vidék nyugoti szélén a

tekete-feny (Pinus nigricans) terjedelmes állományokat alkot, déli részében
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és Beregmegyében az ezüsthárs tnik el ; magasabb cserjéi közül igen

jellemzk : a feketegyrs jávor ; alacsonyabb, bozótképz cserjéi és félcserjéi

közül: a hanga mandola, a közép bajnócza és több rekettye- és zanót-fajok.

A Sesleria-takarón a Sesleria Sadleriana jelentkezik. A rónaság sót kivirágzó

talaján, különösen a Fert-tó környékén, üröm-, zsázsa- és libatopp-féle

kórókból álló hatalmasan kifejldött halophyt-mezk vannak. 3. A dák

flóra-vidék Erdély alacsonyabb hegyvidékét és dombos középterületét fog-

lalja magába, és az Alföldön át a Dunáig terjed ; a pannóniai flóra-vidéktl

az édesgyökér-mezk választják el. Cserjéi közül egy ritka orgonafa-faj

(Syringa Josikaea) ezen területre nézve jellemz. A bozót-formatiókban

láthatók a fehér virágú és kopasz gyümölcs zanót, a Sesleria-takarón a

Sesleria rigida, filifolia és Heufleriana. Az árvalányhaj-mezk mind az

Alföld homokbuczkáin és homokterületein, mind Közép-Erdély agyagos

földjén nagy szerepet játszanak. E flóra-vidék flórája sok tekintetben déli

Oroszországéval egyezik, és számos faja közös az alsó Volga pusztáival és

Krim hegyeivel. 4. A podoliai flóra-vidék Bukovina nagy része és Galiczia

keleti része képezi. A dák flóra-vidéktl a balti flórának Máramaros hegyein

át terjed széles sávja választja el. Vegetatiója sok tekintetben egyezik

a dák flóra-vidékével és különösen az erdélyi középvidékével. Az alacsony

hegyvidék terjedelmes bükkfa- erdinek alárendelt flórája is azonos a két

flóra-vidéken. A podoliai flóra-vidéken elterjedt, ellenben a dák flóra-vidéken

hiányzó néhány faj mind olyan, mely a podoliai síkságon messze el van

terjedve. A podoliai flóra- vidék sajátos növényvilága legváltozatosabban

a Dnyeszter partja mentén Bilcze, Janow, Kadobestie, Pantalicha, Tarnopol,

Zaleszczyki környékén, az Oknán és Dranczán s Suczawánál van kifejldve.

Nyugot felé a sivatagi növények száma rohamosan apad, és azon vonal

mentén, mely Kolomeától Brodyig húzódik, a pontusi flóra árvalányhaj-

mezi és zanót-bozótjai találkoznak a balti flóra fehérfeny-erdeivel, hanga-

bozótjaival és Corynephorus canescens-mezeivel.

Függleges irányban a pontusi flóra három regióra tagolódik. Az alsó

vagy pusztai régió nagyrészt mezség. Mint erdt alkotó fák, nyáron zöld

kopasz level tölgyek, nyárfák, krisfák és fzek jelennek itt meg, de ez

erdk csak a dombhullámokra és vízfolyások szegélyeire szorítkoznak.

A vízfolyások mentén beláthatlan nádasok is terinek el. A középs'ó régiót

a nyáron-zöld, pelyhes tölgyek, a. fels régiót pedig a fekete feny és a

bükkfa-erdk jellemzik.
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A növényvilágot c régiókban az ottani állandó lakosság nagyon külön-

bözleg hasznosítja. A íels és kivált a középs régió mezgazdasági és

erdészeti czélra különösen kedvez, a mennyiben a szomszéd országrészek

éghajlati jó tulajdonságainak egész sorát egyesíti magában, a nélkül, hogy

egyidejleg a szomszédságában uralkodó bajokban is szenvedne. A gabona-

nemek a meleg nyáron kitnen megérnek, a mi ellenben az éjszakibb

fekvés flóra-területeken oly sok gondot okoz, t. i. a betakarítás, az esben

szegény pontusi területen majd sohasem ütközik akadályba. A szlvenyige,

melynek shazája a pontusi flóra, és mely a ligeteknek egyik jellemz liánja,

a forró nyáron dús fürtöket érlel, melyeknek édessége még a földközi tenger-

melléki szlével is vetekszik; st. míg itt a szüretet már oly idben meg kell

ejteni , mikor a magas hmérséklet miatt tartós borokat elállítani igen

nehéz : addig a pontusi területnek az a nagy elsbbsége van, hogy ott szüret

és mustkészítés már a hvös szre esik, a mikor is az alacsony hmérsék

folytán lassan történ erjedés és a hvös pinczék tartós borokat adnak.

Ehhez járul még a középs régió mély talajú lösze és még inkább a magyar

medencze szélén elterjedt, alkaliákban gazdag trachyt-talaj, mely a szlnek

nagy mértékben kedvez, és itt oly borokat sajtolnak, melyek a világ leg-

tüzesebb és leghíresebb borai közé számíttatnak. Fa, melynek hiányát a

puszta-régió gazdasági viszonyai nagyon érzik, itt a középs és fels régióban

elegend mennyiségben s igen jó minségben van. Lényegesen máskép

állanak a növénymívelés föltételei az alsóbb régiókban, hol, mint már ismé-

telten említk, a magas erd csak azon helyekre szorítkozik, hova vízfolyások

által a légköri csapadékok a szomszédos hegységbl huzamos mennyiségben

jutottak; minden egyéb csak pusztaság és úgy tájképi tekintetben, mint

vadon növényzete és tenyész- alakjainál fogva fárasztóan unalmas. Azon

növényfajok száma, melyekbl a vad vegetatio alakúi, épen itt rendkívül

csekély ; de a kevés alak közönségesen szakadatlan lánczokban tágas terüle-

teken húzódik át. Épen a puszta egyik sajátsága, hogy minden, mi benne

él és mozog, tömegesen fordul el. Az állatvilág is ugyanazon viszonyokat

mutatja. A puszta faunája tájainak száma, összehasonlítva a szomszéd erd-

vidékkel, nagyon csekély, de a kevés faj rendesen társasán él és roppant

számban jelen meg. A légen át sötét felhként vonuló seregélyek ezrei meg

ezrei, a folyó- és mocsárpartokon repdes milliónyi kérészek, a rónákon

száguldozó túzokok falkái , a vándorsáskák és rózsaszín seregélyek egy

idben megjelen nagy csapatai, végre a sivatagok rendes lakói, a rágcsálók,

28
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az állatélet legjellemzbb jelenségei. St maguk az emberek is ritkán álló,

de nagy helységekben laknak; a szomszédos erdvidékeken sehol sincsenek

hasonló téren oly kevés, mezk és rétek között egymástól messze es, de

a mellett mindig nagy népesség helységek. A puszta és erdvidék ezen

ellentéteivel szoros összefüggésben állanak a növénymívelés és általában a

gazdasági állapotok. Az erds országokban eredetileg a mez csak csekély

kiterjedés és jelentség volt. Csak az emberi kéz szorítá vissza az uralkodó

erdt, tágítá ki a mezterületet, és tolta rá a talajra szántóföldek és rétek

mívelése által a mesterséges mezket. A puszta talaján ezen gabonanemek-

bl, füvekbl, takarmány- és más növényekbl álló termesztvények a földnek

nem idegenszer termékei , mert egy- és két-éves füveknek és kóróknak

egészen hasonló állományai már slakói az Alföldnek. így tehát az eredeti

tenyész-lepelnek mívelt mezvé átalakítása nem került annyi fáradságba,

mint az erdnek hasonló átalakítása az erds vidékeken, mivel a pusztaságon

csak más növényfajok helyettesítése volt eszközlend s nem a növényzet

eredeti típusának megváltoztatása. Hiszen a mi gabonanemeink mind pusztai

füvekbl állottak el és a dák flóra-vidék puszta-regióján még most is lelhet

két ffaj : a Triticum villosum és a Secale fragile, melyek külalakjukban

a mi gabonanemeinkhez a csalódásig hasonlók ; st a Secale fragile a

termesztett rozséhoz még magot is hasonlót ad és csak törékeny fzéi-ten-

gelye miatt nem alkalmas a termesztésre. A gabonanemek tehát itt igazában

boni földre találtak és így nincs mit csodálni, hogy épen úgy, mint más

mívelt növények, például a kender és napraforgó, gyakran elvadulva fordul-

nak el, és kedvez fekvés helyeken még ugarokban is tömegesen hirtelen

felnnek. A gabonamezk fenntartása a pusztaságban ez oknál fogva nem

követel annyi munkát, mint az erds vidéken, hol az egyéves gabonanemek

idegen növényei a talajnak, melyre ket az erd helyébe ráerszakolták.

A talaj kimerülésétl a puszta területen nem kell tartani, mert az éghajlati

viszonyok gondoskodnak arról , hogy a gabonanemek tenyészéséhez

szükséges szervetlen sók folyton elégséges mennyiségben képzdjenek ; sót

messze vidékeken nem ezek hiánya, banem ellenkezleg túlságos bsem'

;i baj. Mi a puszta területen a gabonanemek természetére káros lehet, az

egyedül csak a szükséges nedvesség hiánya. A növények ugyanis csak akkor

képesek a talajnak elmállásából támadó újabb meg újabb kincseket felhasz-

nálni , ha a tenyészes ideje alatt elég bven s egyszersmind helyesen

van beosztva a víz. Miként a magas törzs fák. úgy a gabonanemek is
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legalább negyedfél havi szakadatlan tenyész-idt kivannak évi munkájuk

befejezésére. Ha ezt a korai nyári szárazság megszorítja, akkor a növény

újképzései tönkre mennek, mieltt a normális megérésig eljutottak volna

és rossz az aratás. Síkföldi országokban, hol a tenyész-id ilyetén megszo-

rítása a pontosan megjelen és huzamosabb ideig szakadatlanul tartó, szárító

éjszakkeleti szelek folytán minden évben bekövetkezik, mint ez néhány

keletiebb fekvés pusztaságnál észlelhet : az erdtenyésztés és földmívelés

az éghajlat ezen kedveztlen viszonyai következtében balul ütnek ki. Nem

úgy az Alföldön, hol a növényvilág pusztai jellegét nem a minden évben,

hanem csak a koronként visszatér, korán beálló aszály okozza. Az egy- és

két-éves mívelt növények itt ugyan egyes száraz években rossz termést adnak,

de koronkénti klimailag kedvez évek a legdúsabban fizetnek. Ez oknál fogva

a gabonatermelés egyik fczélja abban áll, hogy a talaj számára a tenyész-id

alatt a kell nedvességet biztosítsa a klimailag nem kedvez években is,

más szóval, hogy a földmívelést az egyes évek kedveztlen körülményeitl

czélszer öntözési rendszer által függetlenné tegye. A rétmívelés és így

a marhatenyésztésnek élénk zése is megfelel öntözést követel e területen.

Ha tekintetbe veszszük azt, hogy a mi pusztai területünkön a vadon term

növényeknek több, mint fele egy- és két-éves s a nyár derekán már egészen

elszáradt s majdnem nyomtalanul eltnt; ha tekintetbe veszszük továbbá,

hogy a többi nagyrészt oly földalatti hagymás-, gumós- vagy tkés-fajokból

áll , melyek a száraz idben szintén behúzódnak : akkor az ével növény-

fajoknak aránylag kis csoportja marad meg, mely nyár derekán a föld

leplét képezi. De ez a kevés is csekély érték takarmánynövény; a

halophytokat , melyek a nyár derekán legtovább maradnak nedvben és

zölden, a legel állatok érintetlenül hagyják; a legtöbb ével f és

pillangós július végére már megérett, azontúl már többé nem n és takar-

mányi értéke akkor majdnem semmi. Csak a mocsaras talajon marad

a növényzet nyár derekán is üde és zöld, s a legel állatok olyankor itt

találják fel legbségesebb táplálékukat. Hol a mocsarak lecsapoltattak, a

nyár derekán természetesen takarmányhiány állott be, a mi gyakori ismét-

ldésnél okvetetlenül a marhatenyésztés hanyatlását vonta maga után.

Ezen irányban is igen nagy fontosságú tehát a gondosan szabályozott, a

lecsapolással összekötend öntözés, mi által egyedül óvható meg az összes

mezgazdaság a pusztai területen az ingadozó éghajlati állapotok káros

hatásaitól.

28*
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A pusztaság sajátos mívelt növényeiként felemlítendk : a dinnye, a tök.

az uborka, a dohány, a paprika és a napraforgó ; mind oly növények, melyek

rohamosan emelked nyári meleget kivannak és kell talajnedvesség mellett

rendkívül bven teremnek. Különösen a görög-dinnye három hó alatt a

legdúsabb lev gyümölcsök roppant tömegét érleli meg. Ellenben kevésbbé

kedvez a pusztai régió a szlmívelésnek és az a kevés szl, mit itt-ott a

homokos helyekre ültettek, csak középszer termést ad. A fás növények

mívelésében csak a fzek , a nyárfák , a kocsányos tölgyek és az ákáczfák

tenyésztésére szorítkoznak, és sikerrel csakis vízfolyások közelében ott,

hol a talaj fölfelé elegend talajvíz által jól átnedvesl. A fa hiányát sok

tekintetben a nád pótolja. Náddal fedik a kunyhókat, kerítik a kertecskéket,

náddal ftenek, st avval javítják az utakat is úgy, hogy a feneketlen saru

utakra nagy mennyiség száraz s merev nádkévéket raknak keresztben.

Balti flóra.

A balti flóra Közép-Európa legnagyobb részére kiterjed ; éjszak felé

az arktikus, dél felé az atlanti, mediterrán és pontusi flórákkal határos.

A Balti-tenger partjaitól Skandinávia és európai Közép -Oroszország leg-

nagyobb részén, Németországon, az osztrák-magyar monarchia nyugoti és

éjszaki országain végig terjed. Magasabb hegységek vidékén a balti flóra

területét az alpin flóra szigetei szakítják meg. Leszámítva ezen közbeékelt

szigeteket, az osztrák-magyar monarchiának mindazon területe, melynek

folyói a Német- és Balti-tengerbe ömlenek, ebhez a flórához tartozik; st az a

tetemes földdarab is, mely a nagy európai fvízválasztón már innen fekszik,

tudniillik a Duna, a Dnyeszter és az Adriai tengerbe szakadó folyók terü-

letének egy része, még szintén a balti flóra-birodalomba esik.

A balti és földközi tengeri flóra-terület határa, mint már említettük,

Ausztria nyugoti határán az Idro-tó partján fekv Lodrontól a Karszt

magas hegyhátáig az Alpesek déli karimáján húzódik el, de a Sarca,

az Ecs és az Adriába öml többi folyók völgyeiben több helytt hátrább

szorul és éjszak felé beöblösödik. A Karszton a balti flóra a pontusival

találkozik s onnan kezdve a két flóra határa fleg a talaj idomzatától szár-

mazó többszörös görbülettel a stíriai magasabb hegylánczok keleti szélét

megkerülve, Sopronmegyébe, majd pedig a Rozália-hegységet éjszak felé

körülövezve, a bécsi medenczébe nyúlik át azon hegyekre, melyek a medenczél
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a nyugoti oldalon szegélyezik s odább olyan vonalban halad tova, mely a

Kahlenbergtl tágas ívben a wolkersdorfi magaslatokon át, Pozsony mellett

a dévényi Nagytetig (Kogel) húzódik. Innen a határ a már említett módon

a Kárpátok déli oldalán Máramarosba vonul, ott egy Erdély keleti és

déli hegységeit magába foglaló hosszú hurokalakú kiöblösödést alkot és

végre az éjszaki irányt megtartva, keleti Galiczián át Brodyn túl orosz

határra ér.

A fent említett hurok homorú oldala elé fektetve, mely az erdélyi

Kárpátokat le a Hátszegi hegységig és a Retyezátig foglalja magába, sziget-

alakúan a pontusi flóra területébe ékelve tnnek még el a balti flóra kicsiny

kerületei a Hargita-, Bihar-, Ruszka-hegységben és a Krassó-Szörénymegyei

Kárpátokban. Szintúgy a horvát Karszt-fennsíkon dél-keletre a balti flórának

az Ivanscsicza hegységig elre nyomuló határától egész raj apró balti sziget

található a pontusi flóra közepette; így nevezetesen a karnioliai Schnee-

bergen, a Kapellán és Pljesevicán, a déli Velebiten és a Dinarán.

Az alpin flórától a balti flórát magas törzs tlevelfák fels határa

választja el.

A balti flóra növényeinek téli nyugalma a legzordonabb helyeken

nyolez, a legenyhébbeken négy és a legtöbb helyen öt hónapnál tovább

tart. A tavaszi nedvnek a fás növények törzsében való felszállása, a legtöbb

fának és cserjének rügyfeslése és a mezk zöldülése által jelzett kezdete a

tenyész-idnek kedvez fekvés pontokon és kedvez években márczius

hó második felében, kedveztlen körülmények közt május hó második felé-

ben áll be. A talaj ilyenkor a téli hó olvadó vizétl dúsan át van ázva.

A növényzet fejldése kezdetben csak lassan indul meg, a változékony ápril

hóban és május hó els felében koronkénti hmérsék-depressiók miatt igen

késleltetik, de azután egyenletesebben és valamivel gyorsabban folyik tovább.

Különösen kedvez hatása van itt azon körülménynek, hogy nyáron a leg-

magasabb hmérsékletek a legdúsabb eszésekkel esnek össze. Augusztustól

kezdve az esmennyiség ugyan apránként csökken, de mégis mindig esik

annyi, hogy a talaj nedvessége és a hmérséklet között aránytalanság nem

áll el, minek következtében a balti flóra-területben a növényeknél szárazság

okozta nyári nyugalom nem állhat be. A rétek az egész nyáron és szön át

zölden maradnak és a márczius kikeleti hóvirágait szakadatlan sora követi

a virágoknak egészen a zászpa kikericsig, mely szeptember havában vagy

október kezdetén díszíti a takarókat. Október közepén rendszerint már derek
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és fagyok járnak, s a lomboknak ez idbeli színehagyása és lehullása már

a téli nyugalom kezdetét jelzi.

A meleg, mely a balti flóra növényeinek tenyész idejük alatt a fentebb

kijelölt területeken kijut, teljesen elég arra, hogy még a legzordonabb

helyeken is hatalmas, magas törzs fák is befejezhessék évi munkájukat, a

miért itt a társasán növ magas törzs fák fszerepet is játszanak. A nyár

kedvez nedvességi viszonyai folytán a szakadatlan nedvességet kivánó hanga

is buján fejldhetik és a fgyepecske is zölden maradhat. Ezért a balti flóra

ismertet jelei a magastörzs fákból álló erdk, a hangabozót, a zöld rétek

és a ftakarók. Ellenben hiányoznak itt az örökzöld tölgyek, a Myrtus,

a babér, az oleander és számos más örökzöld lombos fa, valamint sok egy

éves f és más növények s általában azok, melyek fagyok által meg nem

szakított nyolcz hónapi tenyész-idt és a nyár közepén igen magas hmér-

sékletet kivannak gyümölcseik megérlelésére, vagy olyanok, melyeknek

szervezete télen nem bír el nagyobb hóterhet. Hiányoznak végi mindazon

fajok, melyeket már kevés meleg is fölkelt ugyan téli nyugalmukból, de

természetök szerint vegetatív mködésük kezdetén naponként legalább

15-— 16 órai világossági ingert követelvén, a balti terület kés tavaszán

naponkénti 12— 13 óráig tartó világosság mellett normális módon ki nem

fejldhetnek.

A balti flórának 5—6000 fajából körülbelül kétharmad a spórás, s

egyharmad a magot term növény. Az utóbbiak közül 10 százalék fás

növényekre, 5 százalék örökzöld növényekre, 70 százalék ével és 30

százalék egy- és kétéves fajokra esik. Compositákon és füveken kivl a sások,

a beczs növények és a pillangós virágúak a fajokban leggazdagabb családok

közé tartoznak. A sások, fzek, hölgyomálok, rózsák és szedrek a fajokban

leggazdagabb nemek; a földközi és pontusi flórával ellentétben itt az Abies-,

Lycopodium-, Blechnum-, Nárdus-, Calluna-, Pirola-, Vaccinium- s Arnica-

nemek emelendk ki, mint különösen jellemzk.

A növényszövetkezetek száma fölötte nagy. Ezek közül több, különösen

a lombos erd néhány alakja a szomszéd flórákban szintén megtalálható

;

a balti területnek azonban kizárólagos sajátjai a következk :

Elsben is a vörös-jegenyefenyö-erdö, melynek alját, ha fái srn
állanak, korpafúvel vegyes Hypnumok, madársóskák és harasztok vastagon

duzzadozó rétegei, ha pedig a törzsek ritkásan állanak, még sr áfonya-

bozótok is borítják; azután •&fehcrfeny'd-erdö, melynek legislegalján mohok-
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búi és zuzmókból, medveszölöbl, kerek télizöldbl és lehullott elkorhadt

tlevelekbl álló sznyeg, a felett pedig rekettyébl, hangából, repcsénybl

és borókából álló bozót található. Az osztrák-magyar monarchia határain

belül az Alpesekre és Kárpátokra szorítkozik a „czirbolya-erdö 11
. Ez vala-

mennyi tlevel erdk közül legdúsabb aljfával ott emelkedik, hol eredetisége

még meg van óva; több rétegbl áll, t. i. a Hypnumokból sztt, a talajt

közvetlen bevonó lepelre mindjárt áfonyákból álló bozót helyezkedik el,

melyre magasabb rétegként zöld égerfából vagy alacsony nyírfákból álló

bokrok következnek , ezek fölött csekély hézaggal a hosszú , halvány

Usneákkal teleaggatott czirbolyák tárják szét koronáikat. A komor czir-

bolya -erdvel ellentétben, mely gazdag aljfája miatt majdnem áthatolha-

tatlan, a vörösfeny'ó-erd'ó világos, aljfa nélküli ligetként tnik fel, és a

gyéren árnyékolt téren, mely fölött a vén vörösfeny-törzsek emelkednek,

fgyepecske keletkezett, mely réthez hasonlít s némely hegyes vidékeken

csakugyan rét gyanánt értékesíttetik. - - Ezen tlevelfa-erdk vagy tisztán

a maguk fajtájából valók, vagy elegyerdk, mely utóbbi esetben azután

az erdtalaj növényzetében minden lehetséges közbees alak és átmenet

elfordul. Lombos fa is gyakran vegyül a tlevel fák közé, különösen az

alsóbb, melegebb fekvésekben, hol még bükk, gyertyán, rezgnyárfa és

tölgy is tenyészik. A fehérfeny-állományokban különösen gyakori a nyírfa

is; st az ilyen erdk olykor minden észrevehet határ nélkül nyír/a-

erd'öcskékbe mennek át, melyeknek világos alján itt-ott boróka- és hanga-

bozótok közt rendesen sovány gyepes helyek is vannak. A boróka, mely

ez id szerint csak még mint cserje található, mint fa pedig fölöttébb

ritkán, túlnyomókig aljfát alkot, néha azonban önállóan, magas törzs Iák

koronáitól el nem takartan is meg-megjelen, a mikor is bokrai sr állo-

mányokba tömörülnek. Ezen boróka-bokrozat gyakran igen bozontos, mixel

az általa borított területeket legel állatok s különösen kecskék járják,

melyek azután az egyes bokorcsoportokat össze-vissza rágják. A Pieninekcn

és Alpeseken - - a mennyire ezek a balti flórához tartoznak helyen-

ként a nehézszagú boróka- (Sabina) bokor is fejldit. A [uniperus Sabina

eg) boróka-faj, mely a törpe feny módjára a sziklás meredekeket lepi el

és rendesen oly srn n, hog) majdnem minden más növényzetet elnyom.

11) tömör csoportokban lordul el például aBrenner közelében a Schmirner-

tfölgy torkolatánál, továbbá az Oetz-völgyben, á Pfosséii-völgyben és a fels

[nn-völgyben Landeck és Finsterminz között, a völgyek aljái mindenütt
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elárasztván azzal a kellemetlen szaggal, mely tömörpikkelytí sötét ágaiból

származik. — A balti flóra több flóra-vidékére nézve igen fontos a zöld

égerbokor. Ez majdnem kizárólag ama trl szétágazó, sr, zöld éger-

cserjékbl áll, melyeknek tömött sarj -hajtásaik mellett csak nyáron zöld

kórok, magas növés füvek, gyöngéd level harasztok bújhatnak föl dús

lombozatukkal és száraikkal az összekuszált ágazat nyílásai között. A balti

flóra-terület egyes helyein, nevezetesen a homokban és görgetegben szürke

fzfa-bokrok is telepednek le, mely hatalmas fzcserjék mind koronájuknak

sajátságosan gömbölyödött alkotása, mind a rozmaringra emlékeztet szürke-

zöld fénytelen lombozata által, a folyópartok többi fzbokraitól szembeszö-

kkig eltérnek.

Egy másik igen jellemz szövetkezet a folyók mentén és a hegyi

völgyek homokos lejtin a Hippophae-bozót; áll ez berzedt, vörösbogyós és

ezüstszürke level Hippophae-ból, fiatal nyárfákból, mandola-füzbl, német

átánfából és több oly Calamagrostis fajból, melyeknek könny szrös magjai

a szél által a szabad fövényre vitetve, ott lehullnak, gyorsan kicsiráznak

és a legels növényzetet képezik.

A bozótformatiókból a bajnócza-bozót a balti flóra egynehány vidékét

ugyan nagyon jellemzi , de mégis mindenütt csak csekély tért foglal el.

Ebben els szerepet játszanak a fzlevel és szillevel bajnóczák ; mind

a kett félcserje, melyek a nyár derekán pompázó virágaikkal kecses

látványt nyújtanak ugyan, de szszel lombjukat elveszítvén, levéltelen

seprikkel bizony nem igen válnak a vidéknek díszére. A hanga-bozót

ellenben igen sokféleképen van kifejldve. A benne uralkodó félcserjék több-

nyire örökzöldek és túlnyomóan az Ericaceák és Vaccinieákhoz tartoznak.

A tömeges fejldésre nézve az szszel virágzó hanga áll legeli. Uralkodó

növény lévén, nemcsak a lapályokon a homokos síkok és dombhullámok

tág tereit, hanem a gránit- és palahegységek napos hátait és lejtit is

bevonja, st a világos tlevel erdkbe és a nyíresekbe is benyúlik;

másutt meg az ingoványok fekete turfatalaját födi be elannyira, hogy a

balti flórának bízvást egyik legelterjedtebb, legfontosabb és legjellemzbb

növényéül vehet. A tavaszszal virágzó, talakú levelekkel és szép vörös

virágbugákkal ékes hanga szintén nagyon el van terjedve, és különösen az

elohavasokon a széles hegyoldalakat a legtömöttebben borítja el. Ellenben

a mocsári rozsda-bura és a csinos Bruckenthalia bozótja csak egyes tájakra

és ott is szk térre szorítkoznak. A Calluna, a kukujsza, a vörös áfonya,
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a rekettye-bozót, valamint a szederj-sövények ritkán alkotnak önálló forma-

tiókat és csak a magas és bokros erdk alsó rétegeiként jelennek meg,

vagy pagonyszeren vegyülnek a hanga közé. Különben a hanga-bozót,

kivált a homokos talajból nem közvetettemül búvik el, hanem a talajnak

e czélra elbb el kell készíttetnie, mi az éjszaki tájakon egy mezformatio

által történik, mely leghelyesebben //omok-hanga-mezö-nck nevezhet. A laza

homok els behintéseként elszórt gyepekben elbúvó Corynephorus canes-

cens, a tózöld Koeleria és a homoksás mellett csakhamar kicsiny, egyéves,

igénytelen növények egész sora tnik föl, melyekhez késbb az Armeria,

a homoki bóka, a homoki szegf, a keskenylevel démutka, a nyíltvirágú

kökörcsin sorakozik, melyek mind srbben-srbben csoportosulván együvé,

a homokot végre majdnem egészen befedik és megkötik, elkorhadó marad-

ványaikkal televényessé teszik, és lassanként úgy elkészítik, hogy végre

ott a hanga és rekettye alkalmas hajlékot talál.

A növény-takarók közül különösen megemlítend a hajszái-magdr-

takaró^ mely, mint az szi hanga-bozót, csak olyan talajon fejldik ki,

melyet már más nemzedékek televényfölddel elláttak és elkészítettek, s

gyakran ezen bozótokkal kombinálva is található. Alapszövetjük mindig

a hajszál-magár gyepeibl áll, mely közé aránylag csak kevés más faj

fonódik. Leggyakrabban vegyül bele a palást-f, a szépen virágzó tavaszi

kökörcsin és a falusi nép hírneves gyógynövénye, az Arnica, melynek

aranysárga nagy csillagai a takaró haloványzöld alapszínétl nagyon

élénken elütnek. A hajszál-magár néha ingoványos talajon is meghonosúl,

de akkor mindig csak alárendelt szerepet játszik, mert ilyen helyeken sások

és mohok képezik a felemet. Az ingoványok növényszövetkezetei a szerint,

a mint bennök sások vagy tzegmohok az uralkodók, lehetnek gyep- vagy

magas-ingoványok. Amazok ismét alárendelt alakok egész soraira tagolód-

nak, a melyek azonban más flóra-területeken is elterjedvén, nem sajátos

jellegzi a balti flórának; csak azon egyetlen gyep-ingoványról állítható ez,

mely az osztrák-magyar monarchia határain belúl különösen az éjszak-

nyugoti flóra-vidékeken van kifejldve. F alkatelemét képezik ezen balti

gyep -ingoványoknak az apró sások, kákák és szittyók egész sokasága,

melyeket barnazöld moh kapcsol össze és von be; e szövetbe különösen

jellemz fajokként a mocsári csillaghúr, a pej lóhere, a gyapjas szaka és a

közönséges Pedicularis szövdnek be. Hol ezen rét-ingoványokból források

fakadnak, a Montia fontinalis zöld párnái emelkednek és a Swertia egyes

29*
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példányai tolják fel ott sötét ibolyaszín virág-füzéreiket , az ingoványt

labyrinthusszeren szeldel kis erekben pedig a Calla palustris és a fejes

Lysimachia terjednek a fekete talajon. A magas -ingoványok összetétele

igen állandó. Alapjukat mindig halvány tzegmohok képezik és az ezen

szivacsszer átázott mohokból sztt sznyeget alacsony, fás, vékony szárú

növények, ú. m. a Vaccinium Oxycoccus és az Andromeda polifolia, a

hamvas áfonya alacsony bokrozata, a Scheuchzeria, Trientalis és Drosera

és a hüvelyes gyapú párnaalakú gyepei fonják keresztl-kasúl. Gyakran

hanga-bozót, hajszál-magár-takarók és magas ingoványok szorosan hatá-

rosak egymással, és ekkor az egyik szomszédszövetkezet alkotórészei a

másikéival összeelegyednek. Nem ritkán kisebb álló vizek, pocsolyák,

mocsárkák, tócsák szakítják félbe, és a nyári sekély vízállás idején kiszáradt

tócsák partjain számtalan igen picziny, rövid élet növény telepedik le,

melyekbl különösen gyakran ismétld alakok a Litorella lacustris, az

lllecebrum verticillatum, a Lindernia, a Limosella és még számos alacsony

káka, szittyó és sás említendk.

A balti flórában kizárólag sajátos, imént fölsorolt növényszövetkezeteken

kivúl még több is fordul el, melyek messze vidékekre terjedvén, ezek

tájképére nézve semmi esetre sem csekély jelentségek, növény-földrajzi

tekintetben pedig annyiban bírhatnak érdekkel, a mennyiben a flóra-terü-

letnek régiókra való beosztása az jelenlétükre vagy hiányzásukra van

alapítva, de melyek a szomszéd pontusi-, st a mediterran-flóra területben

is elfordulván, ezek jellemzéséhez csak másodsorban járulnak. Ide tartoznak

mindenek eltt a tiszta és elegyes tölgyerdk, melyekben a túlnyomóan

nyáron-zöld tölgyek, nevezetesen a kocsányos és kocsánytalan tölgy mellett

a gyertyánfa, a jókori és fodor jávor, a vad körte-, alma- és cseresznye-fák

meg számos húsos gyümölcs cserje tarka egyvelegben lépnek föl, azután

a bükkfa és a fehér jegenyefeny erdk, melyek majd kizárólag, majd oly

módon kombinálva jönnek el, hogy a fehér jegenyefeny csúpjai magasab-

bak levén a bükkökénél, ezeknek nyáron-zöld koronái fölött örökzöld ernyt

képeznek ; továbbá a folyók mentén az enyves éger, a hamvas éger, a fekete

és fehér nyárfa, szil és magas törzs fzekbl álló ligetek és nádból álló

terjedelmes állományok, a hegyi-takarók a fszerep hegyi sással és számos

sás- és kóró-mezkkel, melyek különösen az Alpesek éjszaki széleinek

lapályain, ligetekkel és kis fenyvesekkel szomszédosán igen jól ki vannak

fejldve, mint a mellékelt kép mutatja.
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Mindezen növényszövetkezetek elosztása és elterjedése szerint, a balti

flóra területe az osztrák-magyar monarchia határain belül hat flóra-vidékre

tagolódik, melyek közül a két éjszaki növényzeti jellegében leginkább

egyezik a Balti-tengerhez közvetlen csatlakozó vidékkel, míg a két déli

legtávolabb esik a Balti-tengertl, úgy flórája is a legnagyobb mértékben

elüt- a balti flóra többi flóra-vidékeitl.

Fekete-hunyorok a Semmeringen.

Legmesszebbre nyomul elre dél-kelet felé a dák flóra -vidék, mely

Erdély keleti és déli hegységeit, úgy mint a Hargita, Ruszka és Bihar

szigeteit foglalja magában. A fehérfeny erdk itt egészen háttérbe szorulnak,

a magas-ingoványok és az szi hanga bozótja is csak szórványosan talál-

hatók; ellenben eltérbe lépnek terjedelmes vörös jegenyefeny erdk üres

közeibe ékelve az szi hangához physiognomiailag némileg hasonló csinos

Bruckenthalia, a szillevelú bajnócza bozótja és a zöld égerfa-bokrok. E vörös
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jegenyefeny erd fels határán czirbolyákra és sziléziai fzbokrokra is

bukkanni

.

A dák flóra-vidékkel majdnem egyenl szélességben teri el a subcilpin

flóra-vidék, mely az Alpesek tövében és az onnan kelet felé húzódó magasabb

hegylánczokon terjeszkedve dél felé a mediterrán flóra határáig, éjszak felé

a Dunáig terjed. E flóra-vidéken a Bruckenthalia-állományok és a Ledum

palustre, a homok-hangamez és a sziléziai fzek bokrain kívül a balti flóra

minden növényszövetkezete elfordul. Igaz, hogy ezek közül több csak

egyes kis területekre szorítkozik. így a szillevel bajnócza csak Karniólia

azon részében mutatkozik, mely ugyan még a balti flórához tartozik, de

már tszomszédságában fekszik a pontusi flóra-területnek ; fzlevel bajnóczát

csak Stiria középponti Alpeseinek völgyeiben, a nehézszagú boróka (Sabina)

bokrait, mint külön terjedelmes cserjéseket, csak a tiroli középponti Alpesek

völgyeiben láthatni. A vörösfeny ugyan mindenütt megvan ez egész flóra-

vidéken, kiválóan azonban a középponti és déli Alpesek szép terjedelmes

ligeteiben található ; a czirbolya-erdk ezeltt bizonynyal az egész subalpin

flóra-vidék fels hegyvidékein nem valami ritkaság voltak, most azonban

erdpusztítások folytán csak még a középponti Alpesek néhány kerületébe

húzták meg magukat; a zöld égerbokor a középponti Alpesekben a pala-

hegységek terjedelmes lejtit fedi, de található az éjszaki Mész-Alpeseken is

nedves agyagos földön, st még a gneiszhegyeken is, melyek Aggstein

mellett a Duna jobb partját képezik. Különösen jellemzik pedig ezen bokrok

azon hegyvidéket, mely a Semmering és Grácz között a magyar síkságra

ereszkedik le. A tavaszi hangabozót csak a középponti Alpesek egyes vonalain

hiányzik ; ellenben a déli és éjszaki Alpeseken igen elterjedt ; az éjszaki

Alpesek aljától az egész subalpin elrészeken át terjed, st egyes pontokon

eléri a Duna vonalát és a fels-ausztriai Wirbelen meg Strudelen a gránit

parthegyeket is elborítja. A Hippophae és német átán formatiói is, a szürke

fzek bokros erdcskéi és a fehér sás csoportjai a folyók partjait szegélyezik

a völgyzugok legfenekétl a Duna homok- és kavics-zátonyaiig.

Azon számos növényekbl, melyek csak a subalpin flóra-vidéken vannak

meg és a balti flóra-terület többi részeibl hiányoznak, különösen két fz

említend: a Salix Hegetschweileri és Salix grandifolia; amaz kiscsoportok-

ban a középponti Alpesek völgyeiben, emez jelentékeny jellemz növényként

az egész hegyes vidéken el van terjedve ; továbbá a fekete hunyor, mely a

délkeleti Mész-Alpesekben és az éjszaki Alpesekben az Innvölgytl Kufstein
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mellett a Bécsi medencze déli szélén elvonuló hegyekig a tlevel erdk alján

díszeleg; a nárczisok, melyek a hallstatti tó partjától a lunzi tóig és Mária-

Zellig megszámlálhatatlan mennyiségben díszítik szagos virágaikkal a réteket;

a kecses Saponaria ocymoides, mely Tirol völgyeiben a homokot és görge-

tegeket borítja apró sznyegeivel, és még számos más, melyeknek felsoro-

lása azonban ezen áttekintés keretét túllépné. - - A subalpin flóra-vidékhez

éjszakon a quad flóra -vidék csatlakozik. Ez a Regen és Ilz forrásvidékétl

a bajor határon a fels-ausztriai Mühlviertel és az alsó-ausztriai Waldviertel

fennsíkjain, Csehország legdélibb részén, Morvaországon és éjszaknyugoti

Magyarországon át a Vág folyóig terjed. Ezen flóra-vidék növényzetét az

éjszakról szomszédos subhercyn flóra -vidéktl vörösfenyk és zöld éger-

bokrok, a keletrl szomszédos kárpáti flóra-vidéktl pedig a czirbolya, a

Spiraea ulmifolia és chamaedryfolia W. hiánya, nemkülönben a bozótoknak

a tavaszi hangából való elmaradása és számos különállóan tenyész növények

különböztetik meg. A két említett bajnócza helyét, partot szegélyez bokor-

ként, a lassú folyású sötét patakok mentén a fzlevel bajnócza foglalja el,

mely egyik dísze az iglaui fennsíknak, a Krems és Krapf folyók mély

völgyeinek, a Moldva legfelsbb mellékfolyói, meg a Regen és Ilznek már

az osztrák határon túl fekv részei flórájának. A kisebb növények közül

e flóra -vidék jellemz egyedeiként a Soldanella montana és háromlevel

foszlár említendk.

A kárpáti flóra -vidék a Vágvölgytl a Bukovináig terjed, és külö-

nösen a Kárpátok azon részét foglalja magában, mely a Tisza forrásvidékét

széles ívben éjszak felé környezi. Növényzete a délnyugotra határos dák

flóra-vidék flórájától abban különbözik, hogy a Bruckenthalia helyébe

itt a tlevel erdkbe ékelt szi hanga lép. A czirbolyán, zöld-égeren, a

sziléziai fzn, a Spiraea ulmifolia-n és chamaedryfolia W.-n kivl a vörös

feny is, a liptó-zólyomi hegységeken a tavaszi hanga és a Pieninekben

a Sabina is elfordul. — A kárpáti flóra-vidéktl éjszakra Galiczia dombos

vidékén és lapályain a sarmat s ettl nyugotra Csehország éjszaki részén és

közepén át a subliercyn flóra-vidék teri el. Mind a kettbl hiányoznak a

vörösfenyk és a czirbolya-csoportok, a zöld-égerbl és Juniperus Sabinából

álló bokrok, valamint a bajnócza-bozótok ; ellenben a fehér fenyk és a

vörös jegenye feny-erdk, a homok hanga-mezk, az szi hanga és mocsári

rozsdabura bozótjai úgy, mint a magas-ingoványok és Nárdus -takarók

szépen vannak kifejldve. A subhercyn flóra-vidéken a sziléziai fz is el-
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fordul; a flóravidék délnyugoti részében pedig az Egerlandban, Karlsbad és

Marienbad környékén a tavaszi hanga és ennek rendes társa, a Polygala

Chamaebuxus, találhatók.

Különös, hogy ezen két éjszaki flóra -vidéknek a szomszédos déli

subalpin és kárpáti flóra-vidékektl elválasztó határa nem követi sem vala-

mely folyam mentét, sem valamely hegység szélét vagy gerinczét. Leginkább

az európai fövízválasztó hozható vele összeköttetésbe, melytl tudniillik majd

nagyobi), majd kisebb távolságban, de mindig már a Német- és Balti tengerbe

folyó vizek forrásvidékében, a Tepel középfolyásától Karlsbadnál délkeleti

irányban, a Cseherdvel egyközleg Budweis vidékére húzódik, itt a Moldvát

átlépvén, délkelet felé a cseh-morva hegygerinczczel egyközleg a morva-

sziléziai Gesenkebe, innen a Beszkidekbe és azután a Kárpátok éjszaki lejtje

mentén, a Pruth és Czeremosz forrásai mentén a pokuti magas hegyekbe

nyúlik be.

Függlegesen három régióra oszlik a balti flóra

:

1

.

Az alsó régiót a tölgy-elegy-erdk jelzik

;

2. a középs régió a tölgyes fels határától általában a magas törzs

lombfák fels régiójáig terjed

;

3. a fels régióban pedig uralkodó a vörös jegenyefeny, a déli és

közép flóra-vidékeken a vörösfeny és czirbolya, zöldéger-bokrok és

Bruckenthalia-csoportok is elfordulnak.

Azon hegyvidékeken, hol a balti flórán kivl az alpin flóra is jelent-

kezik , ennek számos faja túlkap és közönségesen a szálerdk hézagaiba

benyúló alsó réteget vagy önálló csoportokat is képeznek.

Az osztrák-magyar monarchiának egy flóra-területében sem kedveznek

az éghajlati viszonyok a szálerdk fejldésének annyira, mint a baltiban.

Az si növényzet is kétségen kivl túlnyomóan szálerdkbl állott és

a hanga- meg ingovány-formatiók csak másodrangú szerepet játszottak.

A mi az osztrák-magyar monarchiában serdnek mondható, kivétel nélkül

a balti flóra-terület határán belül fekszik. Az igaz, hogy ezen serdk ma

már igen ritkák. Nem tekintve egynéhány félrees csoportot a Cseherdben

meg a Keleti-Kárpátokban, melyekben még soha sem hangzott fejszecsapás;

nem tekintve a subalpin flóra-vidék egynéhány kicsiny tilos erdejét, melyek

a lavinaveszély ellen bástyaként tartatnak fenn eredeti állapotjokban : vala-

mennyi serd vágás alá került. Fájókat különféle, a helyi viszonyoknak

megfelel czélokra fordítják és nemcsak ezen, hanem a szomszéd flóra-
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területek szükségletét is fedezi. Messze terjed vidékeket, hol hajdan a szál-

erdk teti meredeztek ég felé, már régóta rétté és szántófölddé alakítottak át

és néhol most annyira visszaszorult a szálerd, hogy a talajnak alig ötöd részét

foglalja el. A szántásra és rétmvelésre szánt vidékek kiszemelésénél legelbb

a középs és alsó régió lombos erdeire fordult a figyelem. Az alsó régióban

legelször a tölgyerd került irtás alá, de nem a tölgyfa nagyobb értéke

miatt, — mert hiszen azon idben a fa darusítása és más vidékekre való

szállítása lehetetlen, földolgozásra pedig a tlevel fa sokkal kényelmesebb

volt, — hanem azon körülménynél fogva, hogy a balti flóra-birodalomban

a tölgyerd talaja a legjobb szántóföldet adja. A tölgyerd egész sorát

tételezi föl olyan más megelz növénynemzedékeknek, melyek számára

a talajt elkészítik. Ezen korábbi növénynemzedékek és a szálas tölgyerd

azután évszázak lefolyása alatt a talajt nemcsak elég televényfölddel látják

el, hanem máskülönben is oly állapotba helyezik, mely az irtásokba vetett

gabonának b megtermésére nyújt kilátást. A tölgy-elegy-erdben szórvá-

nyosan vad körte-, alma- és cseresznyefák is lelhetk, melyek elször kerültek

az erdbl mívelés alá és a termesztett növényalakok, melyek a lombos erdk

helyett az alsó régióban legelbb kifejldtek, még ma is szántóföldek és

gyümölcsösök. A középs régióban az irtott erd talaja inkább rétek és

legelk berendezésére volt alkalmas.

Azon füves terület kivételével, mely az ingovány és hanga területbl

meg a kevés eredeti takaróból jött létre, a balti flóra valamennyi kaszálója

és legelje bükk- és tlevel fákból támadt. Kedvez fekvés vidékeken

egyébként az egykori bükk- és tlevelfa erdk helyén gabonát is elég-

sikerrel termesztenek még; ellenben a fels régióban, hol a vörös jegenye-

tenyerd uralkodik, a gabonatermesztés már csak ritkán jövedelmez, a

miért is a gazdaság úgy van berendezve, hogy egy és ugyanazon mez
egy ideig szántóföldnek , azután több éven át rétnek , néha legelnek is

használtatik. Ezen régióban jelenleg is az erdtenyésztés játsza a fszerepet.

A zöldségtermesztés mind a három régióban szép jövedelmet hajt. A medi-

terrán és pontusi flóra-terület felé es határ mentén a szlmívelés is a

legszebb haszonnal jár, nevezetesen déli Tirolban, Alsó-Stiriában, Alsó-

Ausztriában, Morvaországban és Fels -Magyarországon, st oldalt ezen

határtól Csehország Elbe-völgyében is, még pedig azon különös éghajlati

állapotok következtében, melyek ismét ezen terület sajátságos orographiai

fekvésébl keletkeznek.

30
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Alpin flóra.

Míg a mediterrán, pontusi és a balti flórák szakadatlan összefüggésben

nagy területeket vonnak be : az alpin flóra sok apró s különálló kerületre

szorítkozik, melyek szigetekként tnnek fel a többi flórák területében.

Az osztrák-magyar monarchia magas hegységeinek minden ormán és

lejtjén s magasan fekv völgytekniben ki van e flóra fejldve, hol a

tenyész - idt a hosszú fagyos idszak rövid, legfölebb negyedfél havi

idre szorítja. A növények életmködése itt mindjárt a tél havának olvadása

után kezddik, a legkedvezbb fekvés helyeken május hó, a kedveztlen

fekvésekben július hó végével, tehát épen a leghosszabb napok idejében.

Miután a napsugarak hatása ezen korszakban naponta 16 órán át tart,

a növényvilág kifejldése felette gyors. A legtöbb növény már két hónap

lefolyása alatt befejezte évi munkáját és szeptember hó közepe táján, mikor

a napi középhmérsék többnyire már a fagypont alá szállott és az új hó

az árnyékos helyeken többé nem olvad, már minden növény beburkolózott

a hosszú téli álomra. Ezen rövid tenyész id daczára a mag megérlelése

csak ritkán van veszélyeztetve az alpesi flóra növényeinél. A legtöbb alpin

növénynek tudniillik elleges, azaz olyan virágai vannak, melyeknek

rügyei már a megelz évben megkezdettek és az új lomblevelek fejldése

eltt, nem sokára a hó olvadása után kifejldnek. E czélra fordíttatnak azon

tartalékanyagok, melyek a régi, a virágrügyekkel telel lomblevelekben és

szárakban rakodtak le és csak akkor, ha ezek felhasználtatnak és a telel

lomblevelek összezsugorodtak, fejlesztetnek ismét ki az új lomblevelek.

Ily módon aránylag hosszú id jut arra, hogy a virágokból gyümölcsök és

magvak fejldjenek. A megifjodás ezen nemébl nemcsak azon elleges

virágokkal ellátott növények nagy száma magyarázható meg, hanem egy-

szersmind a télen-zöld, ével növényfajok túlnyomó volta és az egy-éviek

háttérbe szorulása is, mely utóbbiaknál a szár- és levél-képzésnek a virág- e's

gyümölcs-képzést egy és ugyanazon tenyész-idszakban meg kell elznie,

és a gyümölcsérlelés befejezése a szeptemberi fagyok idejére maradván el,

könnyen koczkáztattatnék.

Az alpin virágos növényeknek nem kevesebb, mint 96 százaléka

ével és csak négy százaléka egy és két éves. Nincsenek in magas

törzs fák, melyek terjedelmes új-képzéseikhez , különösen a fahenger-
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Törpefeny a Gschnitzvölgyben (Tirolban).
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képzéshez több, mint negyedfél hónapig szüntelenül dolgoznak és ezen

munkánál annyi hmennyiséget kötnek le, mennyi a magas hegyi régiókban

még a legkedvezbb években sem áll többé rendelkezésre. Miután a vízkészlet

a talajban és a levegben is dús és állandó, és huzamos kiszáradástól sem

kell tartani, nincs meg a növényfajok legtöbbjénél az elszáradás ellen véd
gyapjas vagy nemezes bevonás. Az alpin flóra nyolczvan százaléka tehát

hasonlóan, mint más flórák mocsári növényei, teljesen csupasz. Csak az

ismeretes galléros gyopáron, az Artemisia Mutellina, Senecio carniolicus és

egyáltalában a meredek kszirtek növényein, melyek tartós déli szél mellett

a szárazságnak aránylag leginkább ki vannak téve, láthatni szürke vagy

fehér nemezes vagy selyemszer levéllemezt.

Az alpin növényfajok száma 1500-ra tehet. Ezeknek kétharmada

spórás, egyharmada magterm növény. Ezek közül kilencz százalék alacsony

fanövényekre és tizenegy százalék örökzöld növényekre esik. Az alpin

flórában sajátos vagy nagy fajszámaik által feltn nemek : a Bartsia,

Oxyria, Dryas, Draba, Androsace, Primula, Soldanella, Gentiana, Saxifraga,

Potentilla, Oxytropis, Phaca és Pedicularis ; társas növésöknél fogva külö-

nösen megjegyzésre méltók a tlevel fák, Rhododendronok, fzek, füvek,

sások, mohok és zuzmók.— Physiognomiailag leginkább felötl növényszövet-

kezetek a törpefenyö bokros erdei. A törpefenyk rövid, merev levelüek,

sötétbarna apró tobozúak, földre fekv törzsek számos sötétl ággal,

melyek ív-alakúan görbülnek fel és keresztl-kasúl nve, majdnem áthatha-

tatlan srségeket alkotnak. A törpefeny nagyobb és kisebb ágai nagyon

rugalmasak lévén, a tél hatalmas hóterhét baj nélkül elbírják, mely alatt

néha oly annyira lehajolnak, hogy az ágak végein lev tcsomók a földre

lapulnak és ott állnak egygyé a nedves talajjal. A téli hó leolvadása után már

csakhamar egy méternyi magasságban láthatni a talaj fölött e tleveleket

földdel és kövecsekkel borítva, melyeket a hótehertl megszabadult s ismét

nyári állásukat elfoglalni törekv rugalmas ágak úgy emeltek föl magukkal.

E törpefenyk közül a Sildetekben, a Kárpátokban és a Középponti Alpesek

palahegyein is a Pinus Pumilio, az éjszaki Mész-Alpesekben a Pinus humilis

és a déli Mész-Alpesekben, úgyszintén a Karszt-vidékeken a Pinus Mughus

emelkedik ki. Ifjabb törpefenyvesek keresztl-kasúl ntt ágazata között és

alatt nyáron zöld kórok srsége, vagy Sorbus Chamaemespilus és vörös

berkenye szórványos bokrozata, valamint néhány más bogyós gyümölcs

alacsony bokor található ; ellenben a vén törpefenyveseket alacsony áfonya
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és Rhododendron-bozót töri át, és alul Hypnumokból álló duzzadozó sz.nyeg

húzódik rajtuk keresztül. A kicsiny völgyecskék és katlanvölgyecskék által

megszaggatott fennsíkképzdményeken és éjszakias nedves oldalokon a törpe-

fenyk a legnagyobb számban és legbujábban tenyésznek ; a déli lejtkön

ellenben háttérbe szorulnak és más szövetkezetnek, különösen törpeboróka-

bokroknak engedik át a tért.

A balti flóra borókájától rövid, nem szúrós tivel különböz törpe-

boróka kisebb-nagyobb ágait földre nyújtja, rendesen fútakarókba szorulva

kis csoportokban fordul el, de néhány helyen, különösen a palás hegyek

déli oldalain szorosan egymásba fogódzva tágas tereket von be. A patakok

mellett, valamint a görgeteg-hányókon és zugókban, melyek mint lavina-

vonalak ismeretesek, rendesen alacsonyfzbokrok telepednek le. A Sildetek-

ben és a Középponti-Alpesekben a szürke szröslevel fzek az uralkodók,

a Mész-Alpesekben pedig a kopasz, felül zöld, alul fényl lombú fajok.

A fzbokrok a többi alpin bokorformatiókkal ellentétben szszel elvesztik

lombozatukat; zöld színök már szeptemberben világossárgába megy át és

ezen színehagyott bokrozat, mely gyakran a tekervényes havasi patakokat

messzire követi, ilyenkor a szomszéd sötét törpefenyvestl élesen elüt.

Az alpin flóra legfeltnbb szövetkezeteihez tartoznak továbbá a

Rhododendron- bozótok. Ezek gyakran csak keskeny öveket alkotnak,

melyek a törpefeny-erdket körülszegik-, st azokba itt-ott be-benyomúl-

nak , mikor is áfonyával vegyest egy alsóbb réteget képeznek
,
gyakran

azonban csupán egyedül borítanak el egész nagy hegylejtket. Ily helyeken

azután a bokrok pazarul vannak díszítve fényl vörös virágcsomókkal, de

különben is rendkívül buján fejldvén ki, a teljes virágzás idejében oly

kecsesek és lebilincselk , hogy megérthet, miért lett a Rhododendron

a legnépszerbb, írásban és képben oly sokszorosan dicsített növény.

Nem tekintve a társasán ritkán növ Rhododendron Chamaecistust, az

osztrák-magyar monarchia alpin flórájában a Rhododendron-nemnek három

olyan faja található, melyek nagy csoportokban tenyésznek. Az egyik faj

(Rhododendron hirsutum), mely rojtos, alul és felül zöld level, különösen

a Mész-Alpeseket lakja; a második (Rhododendron ferrugineum), melynek

szrtelen levelei alul rozsdabarna színek, a Középponti -Alpesek mély

humusában és palaföldjében tenyészik legjobban, s a harmadik faj (Rhodo-

dendron myrtifolium), melynek levelét a Myrtusével hasonlították össze,

valódi jellemz növénye éjszaki és déli Erdély magas hegységeinek.
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Hideg források fakadó helyein és üde tiszta patakok szélein még

dúsan virágzó kórok csoportjai láthatók, melyek nagyobb részt alacsony

Epilobium, gyepes ktrök, fehér virágú szirontákok és Nasturtiumból álla-

nak. Ezen forrás-melUki mezkhöz sorakoznak a kicsiny katlanvölgyecskék

mezi, sisakvirág és Senecio fajokból, Cirsium, Adenostyles s több effélékbl

álló magas kórok, melyek a kicsiny katlanvölgyecskék vagy „Kar" -ok

árnyékos, nedves fenekét töltik be, vagy a havasi pásztorkunyhók mocsaras

környékén s az alpin flóra körében nyaraló marhák és birkák tanyáin is

föl-föltnnek. Oly helyeken, hol a földszakadások és csuszamlások következ-

tében meztelen föld látszik ki, vagy áradások után homok- és kavics rakódik

le, tüstént ritkás görgetegi mez telepedik le, melyben különösen az apró

keresztesek és lúdhúrok, a havasi mák és néhány fú nagy egyedszám által

tnnek ki. Ha ilyen helyek nem töltetnek be újólag évrl-évre kövecsekkel

és görgeteggel, akkor ezen növények, kórok és füvek mindig tömörebben

összekuporodnak, s még néhány ernyst és Compositát vesznek maguk közé,

s akkor azután igen különféle elemekbl összetett hányómez'öt képeznek, mely

gyakran olyan, mint egy magas füv, számos kóróktól átsztt viráglepte rét,

és nagyobb területeket vonván be , csakugyan rét gyanánt használják és

kaszálják is. Ezen mezk éles határ nélkül lassanként ftakarókba mennek

át, melyeknek számtalan Gentianák-, Primulák-, Valeriánák-, szegfk- és

Orchideáktól átsztt alapszövetét alacsony, gyepes, srn sorakozó fnemü

növények képezik.

Az alapvet fajok túlnyomó száma szerint négy ilyen ftakarót lehet

megkülönböztetni. Legelterjedtebbnek tekintend az, a melyben a havasi

tippan és több tarka fzér csenkeszfaj a f ; megszorítottabb elterjedést

mutat az a takaró, melyben az örökké zöldel sás gyepei a túlnyomók
;

csak a Középponti-Alpesek palahegyein , meg a Kárpátokon található a

görbécske sásból, háromél kákából és Oreochloa distichából álló takaró,

s kizárólag az épen említett magas hegységek meszes talaján honos azon

takaró, melyben a Carex firma alkotja az alapszövetet. Hol ezen takarók

sziklás szakadékok lépcsire mennek át, többnyire csak keskeny sávokat

és szalagokat képeznek, melyek a meredek falakon át a kpárkányokon

húzódnak el és akkor azután a fgyepecskébe több más sziklás-növényen

kívül az alpesi flóra két jelölje vegyül : az aromatikus, ezüstösen csillogó

szürke Achillea Mutcllina és a fehércsillagú galléros gyopár. Bizonyára

évszázak múlnak el, míg az ezen takarók növényeibl felhalmozódott televény
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lassanként annyira felszaporodik, hogy azon a picziny, örökzöld levelekkel

és rózsapiros, b méz virágokkal dísztó Azalea letelepedhetik ; de ha egyszer

ez a csinos Ericacea meggyökeredzhetett, aránylag rövid id alatt nagy

területeket ellep, végre kiszorítja a futakarót és azt srbb szövet barnás-

zöld sznyeggel pótolja, melynek bordáiban csak fehér és sárga, merev,

televényen lakó zuzmók vannak, s melyben teljesen hiányzik a fsznyegeket

tarkító virágok sokfélesége. Ezen Azalea-sz'ónyeg különösen a magas hegy-

ségek lapos vagy csekély hajlású hátain és ormain fejldik ki, és azon kevés

szövetkezetek egyikét képezi, mely az alpin és arktikus flórában közös. Ott,

a hol a sznyegekben a zuzmók, különösen az izlandi zuzmó és Cladonia

rangiferina túlnyomók, a lejt teljesen a zuzmó-tundra képét mutatja, mely

a magas éjszak tájainak ép oly jellemz, mint fontos formatiója. Sziklás,

éjszaki, nedves oldalokon rendesen kis filzszönyegek tnnek el, melyek az

Azalea-sznyegek módjára ugyan fás, földhöz simuló ágacskákból szövdnek,

de miként az említett fzbokrok, a patakparton és görgeteghányókon nyáron

zöld, szszel pedig elsárgult lombozatúak, és mindig csak kisebb szikla-

részleteket vonnak be. A zuzmók helyét a sznyegben alacsony mohok és

néhány kis ktör faj foglalják el. Ott, a hol ezen mohok a túlnyomók, a

mi nedves, hideg homokon a glecser-régió tekninek fenekén gyakori, az

ilyen fzsznyegek mohszönyegekbe mennek át, melyek a Középponti-Alpesek

palahegyein leginkább alacsony Polytrichum-félékbl alakúinak és az arktikus

moh-tundra mását mutatják. Az örökös hó közvetlen közelében sem ftakarók

nem képzdnek, sem Azalea-sznyegek nem fejldnek. A mohsznyegek

mellett ott csak még k'ótör'ókb'ól és Aretiákból álló kis takarók fejldnek

és ezek is elérik fels határukat 3000 méternyi magasságban a tenger

színe fölött.

A sziklafalak napsütötte oldalai fölfelé végig be vannak igénytelen

zuzmó-kérgecskékkel nve és a „ firn" -mezket itt-ott a hó-alga vércseppek-

ként festi be. Nem tekintve a növényvilág ezen végs nyomait, e régióban

már minden szerves élet dermedt és elhalt. Sem a havasi pásztornak,

sem a vadásznak nincs már ott fent semmi szerezni, semmi keresni valója.

Ottan-ottan meg-megfordúl talán egy-egy helyismer gyalogposta a k-

és jégsivatagon, hogy valamely jeges hegysoron át a legrövidebb úton

juthasson egyik-másik szomszédos völgybe , vagy egy-egy merész hegy-

mászó rászánja magát alkalmilag, hogy a terjedelmes firn-mezkön át

hágjon föl a hegyvidék legmagasabb csúcsaira; de pár hét múlva lábnyomuk
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is betemetdik , eltnik és csak szürke ködlepel hullámzik sok hónapon

át a magas hegység örökös jéggel borított ormain.

Az alpin növényeknek alig fele van egyenletesen elterjedve ezen flóra-

terület összes szigetein és szigetecskéin. A legtöbb csak igen szk területre

és némelyik csak néhány hegy ormaira van szorítva. Mi nemcsak a Balkán-

rendszerben és a Kárpátokon, hanem az Alpeseken tenyész alpin növényekre

nézve is áll, st épen itt vannak az alpin növények a legtarkábban össze-

vissza keverve; és tíz-tizenkettnél is nagyobb azon apróbb területek száma,

melyek kizárólag sajátos alpin növényalakjaik által válnak ki. Ha az alpin

növények elterjedését feltntet vonalokat papíron ábrázoljuk : mindenek

eltt szembeötlik, hogy e vonalak jó része két irányban halad. Az egyik

vonalsor egyköz egymásutánban az Alpeseken éjszak-keletrl dél-nyugot felé

vonul át, a másik alpin területet éjszak-nyugotról dél-kelet felé metszi át.

A Keleti -Alpesek számtalan növényfaja, melyekbl például a Valeriána

celtica, Armeria alpina, Meum athamanticum, Anemone trifolia ésRanunculus

anemonoides említhetk, oly formán vannak elterjedve, hogy nyugoti határuk

az éjszaki Mész -Alpeseken már Fels-Ausztriában, Fels -Stiriában vagy

Salzburgban van, míg a Középponti- és a Déli-Alpesekben a Brennerig és

a Monte-Baldóig, st Graubündenig és Wallisig hatolnak elre. Viszont nem

kevés a Svájczból Ausztria felé elterjedt alpin növény, melyek — mint

például a Viola calcarata, a sárga tárnics és a henye boroszlán, — a Lechet,

Isart és Innt az Ejszaki-Alpeseken át nem lépik, míg a délibb Alpes-vonalak

sokkal inkább kelet felé terjednek Karinthiáig és Karnioliáig.

Igen feltn még két más határvonal, melyek egyike éjszak-déli,

másika nyugot-keleti irányban fut. Az els az Isar forrásvidékérl haránto-

san vonul el az Inn-völgyön át a Selraini völgy torkolatánál fekv hegyekre,

onnan a Középponti-Alpesek palájára nehezed és a Tribulaun-csoporthoz

tartozó mésztömbökön át a Brennerig, azután egyenest délre az Ecs völgybe

és a Monté Baldóra; a másik az Ortlertl a dolomitok éjszaki szélén a

Pusterthalba húzódik és azután a Dráva-völgy vonalán halad. Ezen két

utóbbi, egymást majdnem derékszögben metsz vonal, a mely az alpin flóra

sok igen feltn növényének keleti vagy nyugoti, déli vagy éjszaki határát

képezi, az ausztriai Alpeseket négy részre osztja és négy szigetcsoportot

szeg be, melyek a rhaeti, nnri. tridenti és harni névvel jelezhetk. Ezen

négy alpin szigetcsoport mindenikének megvannak a maga különös Primulái

és Androsacéi, mindeniknek vannak sajátságos, a másik három csoportban
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hiányzó Saxifragái , Ranunculusai , Campanulái és Pedicularisai , melyek

flórájuknak határozott helyi színezetet adnak.

Hogy a rhaeti és tridenti szigetcsoport fajai nagyobb részt Svájcz

és Fels-Olaszország közvetlen szomszédos hegyein is elterjedtek, alig lephet

meg valakit ; ellenben igen feltn az a szoros kapocs , mely a nori és

karni szigetek növényzetei és a Kárpátoknak messze síkság által elválasztott

alpin szigetei között van. Már az Isar forrásvidékén a Solstein-lánczolaton

és a Sonnenwendjoch magaslatain az Achen-tó és az Inn-völgy között

feltnik néhány keleti alpesi növény, mely onnan kezdve kelet felé szoros

lánczolatban az alsó-ausztriai Schneebergig el van terjedve és azután hosszú

félbeszakadás után a Kárpátokon ismét megjelen. A keleti Inn-völgyben és

a Glockner-területen ilyen keleti alakok újólag föl-fölbukkannak, szintúgy

a Salzach és Enns keleti vidékein, a Schladmingi és Judenburgi Alpesekben,

és a Karavankákban. Igen nevezetes tény, hogy a Karavankákon, a stíriai

Középponti-Alpeseken és az alsó-ausztriai Mész-Alpeseken oly flóra terjed,

mely a Kárpátokéval, tehát egy egészen más hegyrendszerével, sokkal

jobban megegyez, mint azokéval, melyek a Lech-völgy hegyein, a Rhaeti-

konban és az Ortleren honosak. A karni szigetcsoport alpesi növényvilága

az illyr szigetcsoport növényleplének kétségtelen reminiscentiáját mutatja.

Az illyr szigetcsoport magába foglalja a Karszt azon kevés ormait, melyek

dél-keleti Karnioliában, a karni pedig azokat, melyek a Velebiten, a Pljese-

vica-hegységben, a Kapellán és a Dinarán határozottan alpin növényzetek.

A törpefeny-állományt kizárólag a Pinus Mughus alkotja. A ftakarókba,

melyeknek alapszövetét a sudár sás képezi, különösen jellemz elemekként

beszövdnek : több fehér és sárga virágú Draba , egy kis késn virágzó

Scabiosa, több alacsony ernys növény és mindenek eltt a szép Edrajanthus-

fajok, mely utóbbiak kék, csomós csengetykékkel díszített fpárnákhoz

hasonlítanak.

A görgeteges mezket három, húsos lomblevélkés keresztes-virágú, a

sziklafalak hasadásait pedig sajátságos Alsinek, szegfk és ktörk díszítik.

Azalea-sznyegek csak a legmagasabb ormokon (Svto Brdo) találhatók,

ellenben van itt a Velebit csúcsain egy sznyeget képez, ágacskáival a

földre terül cserje, egy kökényfaj (Prunus prostrata), mely Görögország-

magas hegységein szintén látható. Általában az illyr csoport alpesi flórája

egy részt Görögország magas hegyeivel, más részt az Apennini félsziget

flórájával mutat reminiscentiát.

31
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Az ülyrtl messzire esik a dák szigetcsoport, mely magában foglalja

azon alpin szigeteket, melyek a balti flóra dák flóra-vidékébe ékelve,

különösen Erdély déli és éjszaki részében nagy mennyiségben sereglenek

össze. A legkeletibb szigetek Moldvaország határain emelkednek , a

legdélnyugotibb sziget a Szarkó orma Krassó- Szörénymegyében, a leg-

éjszaknyugotibb a Berzava Beregmegyében. A Rhododendron-bozótot itt

Rhododendron myrtifolium alkotja; a Primulák és Gentianák úgy faj-,

mint egyed-számra nézve háttérbe lépnek, ellenben feltnen számosak a

szegf-növények, a melyekbl különösen a Bánffya petraea, Lychnis nivalis,

Silene dinarica és Lerchenfeldiana , Dianthus callizonus és Melandrium

Zawadskii említendk.

A balti flóra szomszédos fels régiójából elre nyomul a törpefeny

aljerdeibe, valamint a törpeboróka bokrai közé ékelve is látható a Brucken-

thalia-bozót, egy az Ericához hasonló és azt a dák területen pótló növény,

mely messze délen Thraciában a Balkán magaslatain újra föllép. A dák

alpin szigetcsoport alpin fajai között nem kevés olyan, mely a Scarduson

és Olympuson ismét eljön és így ezen alpin-szigetek flórája feltn vissz-

hangot mutat a Balkán-sziget magas hegyeinek flórájával.

A kárpáti szigetcsoport magában foglalja az éjszaki Kárpátok ormait,

a Stösschentl a keleti Tátrában a Pilskóig és a Kis-Krivánig terjed és

délen a Cserni Kamen, Djumbir és Kralova Hola csúcsai által jeleztetik.

Törpefeny- és törpeboróka-állományok, kiterjedt zuzmó-takarók, ftakarók,

melyekben a mindig zöld sás, továbbá az, melyben a görbécske sás, a

háromél káka és az Oreochloa disticha uralkodnak, a mészcsúcsokon

sudár sásból álló takarók, valamint fz-sznyegek határozzák meg ezen

szigetcsoport arczulatát. A Rhododendron-bokor hiányzik szintúgy, mint a

szürke szr fzbokrok és az Azalea-sznyegek. A görgeteg-mez jellemz

fajai a Saxifraga carpatica és az Arabis neglecta. Ezen szigetcsoportban

az alpin flóra nagy része a nori. más része a dák és néhány faj a sudet-

csoporttal közös, és valamint fekvésére, úgy flórájára nézve is összeköti a

nori Alpeseket az erdélyi magas hegyekkel és a Sudetekkcl.

Legföntebb esik éjszak felé a sudeti szigetcsoport. Itt csak néhány

keskeny, a Gesenke és Riesengebirge gerinczeinek megfelel földszalagon

];Uható határozott alpin flóra; de ez kevéssé változatos és nemcsak a

galléros gyopár, Achillea Mutellina, Primula glutinosa és a legtöbb Gentiana

és Primula, melyek más alpin szigetcsoportokban az alpin növényzet hason-
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líthatatlan díszei, hiányoznak, hanem a Rhododendron-bokrok , Azalea-

sznyegek és azon ftakarók is, melyekben a sások alkotják az alapszövetet.

A fütakarókban az Agrostis rupestris mellett a Nárdus stricta jelentékeny

szerepet játszik és ezen f gyepei közt két sötét fzér Luzula mellett

különösen a hölgyomálok nagy száma jelen meg, melyekbl többet eddigelé

csak ezen területen találtak. A sziklás magaslatok tág tereit zuzmó-takarók

és a sziklatömböket szintén legdúsabban zuzmók vonják be. A Pinus

Pumilióból álló törpefeny -állományok kiválóan a telcvényben dús és

ingoványos helyeket lepik el, hol a lappiandi fz szürke bokrai, tzegmohok

és Polytrichum-félék sznyegei s azon picziny fz található, melyet Linné

valamennyi fa között a legkisebbnek nevezett. Több itt elforduló alpin

faj , nevezetesen a Saxifraga nivalis, a Pedicularis sudetica és a Rubus

Chamaemorus , mely a magas éjszak gyümölcsét, az igen kellemes iz

„Moltebeere"-t adja, az összes többi szigetcsoportokban hiányzik, de megvan

megint az arktikus flórában és egyáltalán igen figyelemre méltó, hogy a

sudeti szigetcsoport flórája még a legjobban hasonlít az arktikus flórához.

Ezen hasonlatosság alapján régibb phytogeographusok, kik a Sudetek

alpin flóráját tartották különösen szem eltt, az alpin flórát általában az

arktikussal azonosították, mi azonban a tényleges viszonyoknak épen nem

felel meg. Az arktikus területben ugyan számos növényfajnak van egészen

olyan alakja, mint a mi magas hegységeinkben, így például az Azaleák,

több fz, moh és zuzmó; de a legtöbb más növény, melyek az arktikus

és alpin flórákkal közösek, tulajdonképen mégis csak éjszakon vannak

megszámlálhatlan egyedekben és nagy területeken elterjedve, ellenben az

alpin flórában csak nagyon elszórt helyekre szorítkoznak és ott is a leg-

nagyobb ritkaságok közé tartoznak. Más részt hiányzik az arktikus flórában

a legtöbb, az alpin flórára oly jellemz Primula, Androsace, Soldanella,

Gentiana, Pedicularis és Saxifraga; hiányzik a Primula glutinosa, Artemisia

Mutellina és galléros gyopár is, és — a mi legfontosabb - - hiányoznak

a mi törpefenyink, Rhododendronaink és a ftakarók alapszöveteit képez

sások, tehát épen azon növények, a melyek a mi magas hegységeinkben

csoportosan lépvén fel, alapföltételei az alpin növényzet sajátságos tájképi

hatásának, a melyek mindenkinek legelször jutnak eszébe az Alpesek

növényvilága említésénél.

Igen figyelemre méltó, hogy a balti flóra, mely jelenleg az arktikus és

alpin közé nyúlik be, mind a két irányban számos elemeket szolgáltat, hogy

31*
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különösen több, a balti flóra-területben messzire elterjedt növényszövetkezet

az arktikus és alpin flórában is elfordul. így a hanga- és áfonya-bozót, a

Nardus-takarók , több moh-sznyeg és a zöldégerfa- állományok, a balti

flórának szálas erdk jelezte határán túl az alpin flóra-területébe az alpin

növényszövetkezetek közé ékelve, messze elre nyomulnak. Még a vörös

jegenyefenyk, vörösfenyk és bükkök is át-átnyúlnak helyenként az alpin

flóra-területébe, igaz, nem magas-törzs fák alakjában, de mégis mint

elkorcsosodott, a föld színétl kezdve elágazó bokrok, melyek néha a törpe-

fenyk bokros erdeit nagy mennyiségben megszakítják. Különösen feltnk

ezen tekintetben a bükkfa alj-erdei, melyek a dél-keleti Mész-Alpesekben

nem ritkán áthathatatlan tömegben és a törpefeny-állományokkal, Rhodo-

dendron-bozóttal és ftakarókkal egyenl tenger fölötti magasságban vonják

be a déli hegyoldalukat.

Függleges irányban az alpin flóra területe három régióra tagolódik

:

1. A iörpefenyö régiója, mely a balti szálerdk fels szegélyétl a

bokros erdkké vált fás növények fels határáig terjed.

2. A takarók régiója, melyben inkább csak f-, más növények, moh-

és zuzmó-takarók vannak, és

3 . A jégsivatagok régiója.

Ezen három régió szélessége nagyon változik a föld felszínének hajlása

és alkotórészei, valamint a hegyvonalok fekvése és iránya szerint. A mi

különösen az utolsó régiót illeti : ennek kiterjedése a legnagyobb az Alpesek

területén. Itt nem kevesebb, mint 900 külön glecsert számláltak meg,

melyek összesen 1650 négyszög kilométer területet foglalnak el. Különösen

a Tauern és az Oetzthali-tömb azok, melyekben a glecservilág a legnagy-

szerbben fejldött ki s hol egyszersmind a felföld jég- és hómezinek

összetorlódása 104, illetleg 74 kilométer hosszú területen seholsem szakad

meg, s helyenként több, mint nyolcz kilométernyi szélességet ér el. Ezen

jégsivatagokban, mint valamennyi sivatagban, hiányzik bárminem össze-

függ növénysznyeg. Tévedés volna mindazonáltal ezen területet egészen

növény nélkülinek képzelni; mert, valamint a dél forró, estlen sivatagaiban

az a csekély nedvesség, mely az éjjeli sugárzás folytán meghlt földön

támad, elég arra, hogy egyes növényalakok életüket tengessék : szintúgy

elégséges azon parányi meleg is, mely a glecservidékcken a merev légköri

csapadékok olvadásakor a nyár derekán áll be, arra. hogy benne néhány

piczi növénynek rövid életmködése befejezdhessék.
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Jégsivatagainknak különösen három pontján észlelhet még növényi

élet. így legelébb is a „firn" maga, melynek fölszínén az olvadáskor rendesen

felszálló légáramlatok és viharok által ide hordott, a hómezkre beszórt

és a hóval egészen összevegyült por napfényre jut és így rajta vékony

televényréteg áll el, a mely közelebbi vizsgálásnál részint szervetlen részecs-

kékbl, részint a tlevel fák himporából, spórákból, alsóbb régiókbeli

növények és állatok elhalt részeibl áll. Ez a televényes réteg, mely a nyár

derekán verfényes napokon egy fokig, st azon fölül is fölmelegszik,

jelesen az, melyben nem csekély számú, körülbelül 40 mikroszkopikus

algafaj telepedik le. Leginkább a Diatomaceák és ezek közül különösen az

Epithemia, Pinnularia és a Stauroneis azok, melyek itt meglehetsen

szabályszeren, gyakran roppant nagy egyedszámban élnek, a „firn"-

mezkön.

Másrészt e jeges területnek nagy darabjai némely évben olyanok, mintha

vérfoltokkal volnának befestve, mit azon érdekes mikroszkopikus algának

(Sphaerella nivalis) köszönnek, mely a Baffin-öbölnél a tengerig terjed

glecsernyelveket vörösre festi, és ezen éjszaki partlejtknek a bíborsziklák

elnevezését adatta. Ezen „vörös hó" mellett a „firn "-iszapban itt-ott zöld

sejtcsoportok is akadnak, melyek kétségkívül szintén algák, csakhogy itt

nem fejldhettek ki teljesen.

Egy másik lelhely, melyen a jégsivatagok régiójában sajátságos növény-

élet észlelhet, az olvadó vizekbl származó ereik és a „firn"-mezk közelében

lev hideg források. A jéghasadásokból csörgedez vízben, melynek hmér-

séke rendesen csak néhány tized-fokot mutat a fagyponton fölül, himbálódzik

a sötét kzethez tapadva egy smaragdzöld Prasiola és néhány szennyes-

barna Oscillaria, közönségesen telerakva mikroszkopikus Diatomaceákkal,

melyek között egy alak, az Epithemia, a leggyakoribb. így az Alpesek

legmagasabb fekvés csermelyeinek az ágyait is, melyek a Stubeni glecser-

tömbben a Plerchner-gerincz délnyugoti oldalán majdnem 3000 méter

tenger fölötti magasságban a palakzetbl fakadnak, szintén ez az alga tölti be.

Végre még megemlítendk a „firn"- és jégmezkbl itt-ott kiemelked

meredek lejts sziklaszirtek, melyek még 3000 és 3800 méter magasságig

is zuzmókból álló kéreggel vonvák be. Egy Gyrophorán kivl a Biatorina-

és Amphiloma-fajok és különösen a Lecidea geographica az, mely itt

nagyon jelentéktelen kezdetekben sárga, barna és feketés foltokként telepszik

le a ksziklára.
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Ott, hol az alpin flóra-területen terjedelmes fszonyegek fejldtek ki,

ezek részint legelknek, részint réteknek használtatnak s mezgazdasági

szempontból ezen flóra-terület kizárólag egy fterület jelentségével bír.

De, miután az évnek közel háromnegyedén át tartó tél miatt állandó emberi

telepedés nem lehetséges: a fterület nomádszerüleg használtatik fel. Itt

sidk óta nagyon sajátságos „Alm-gazdaság" név alatt ismeretes gazdasági

üzlet fejldött ki, melynek föbecse épen abban áll, hogy a jószág csak a

rövid nyáron legelvén az alpin ftakarókon, a f a legkényelmesebb és

legczélszerbb módon értékesíthet. A magas hegységek lels régióiban

nem lévén meg a nyári „alm-gazdaság" zésére szükséges fa, a gazdasági

építkezések rendesen a törpefeny erdkben, vagy a balti flóra-területhez

tartozó szálerdk legfelsbb szegélyének védelme alatt találhatók, és elmond-

ható, hogy a nyár derekán lakott „alm"-kunyhók két harmada egyenesen

arra a határvonalra esik, mely az alpin flórát a baltitól elválasztja.

Hol a fszonyegek egyenletesen menedékes lejtket hézag nélkül

vonnak be, melyek bármi okból legeltetésre nem használhatók, ott azok is

rétek gyanánt szolgálnak, nagyra becsült, üde, illatos szénájokat, mivel

nyáron csak nagy nehezen szállítható a völgybe, télre hatalmas boglyákba,

vagy fa-tuskókból épült pajtákba rakják össze, s a mint a tél beáll, a hegyi

szénát a mély hóból kiássák és a völgybe meredek, gyakran veszélyes

utakon, e czélra készített mesterséges csúsztatókon szállítják le.

Az osztrák-magyar monarchia növényvilágának

történelme.

Habár az osztrák-magyar monarchiában kifejldött négy flóra jelenlegi

határai és összetétele els sorban a h és nedvesség jelenlegi elosztásától függ-

nek : a jelenlegi flórák fejldésére az elbbi korszakok növényzetének állapotai

is igen nagy befolyással voltak. Az idk folytán valahol végbement lass klíma-

változások nem maradhattak hatás nélkül az illet vidék növényvilágára, a

szomszédos flórák összes tagjainak határai szükségképen nem tolódhattak el,

mert a növények jó része ezen tekintetben meglehetsen ellenálló és tetemes

klimai eltéréseket megbír; de a flóra más alkotó elemei a klímának még legcse-

kélyebb változásai iránt is érzékenyek, és ilyen fajok határai igen könnyen

eshettek át a legkülönfélébb eltolódásokon. Miután az, a mi az egyik flóra
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ilyféle kényesebb fajaira kedveztlen, a szomszéd flóra tagjaira nézve közön-

ségesen hasznos: a legtöbb esetben olyformán tolódik el a két flóra határa,

hogy az egyik flóra kényesebb alkotó elemei a kedveztlenné vált klima

következtében visszavonulnak és helyüket a szomszéd flóra azon elemei fog-

lalják el, melyeknek épen a megváltozott klima különösen kedvez. Síkföldi

országokban és egyáltalában mindenütt, hol a viszonyok nagy területeken igen

egyformák, ilyen klimai változások által föltételezett visszavonulás, kiszorítás

vagy pótlás lépésenként és egyenletesen mutatkozik. Nem így azon hegy-

vidékeken, hol szk területen a hmérsékletnek, világításnak és nedvességnek

igen szembeötl különbségei észlelhetk. Ha például bizonyos növényfajok-

nak egyik csoportja a hidegebb telek beálltával egy flóra-terület legtöbb

pontján megfagy és a tlök elhagyott földet nem sokára a szomszédos

flóra-területének azon elrenyomuló növényfajai népesítik be, melyek kár

nélkül bírják el a szigorú telet: akkor mégis mindig akadnak ilyen hegyes

vidékeken egyes, különösen kedvez fekvés pontok, hol ez nem következik

be, és a hol ama kényesebb növényalakok mint kicsiny, visszamaradó

gyarmatok fenntarthatják magukat. St az is megesik, hogy valamely

elre nyomuló flóra fajai nagy területeket átug-rariak és a szomszéd flórában

reájuk nézve különösen kedvez egyes pontokra telepednek le, noha ez

nagy ritkán történik. Hogy a kett közül melyik történt, abból kutatható

ki, hogy az els esetben rendesen fajok egész csoportjai, melyeknek a klima

iránt ugyanazon követeléseik vannak és már nagyon nagy idk óta össze-

köttetésekké szövetkezve , ugyanazon a földdarabon laktak , a félrees

helyeken visszamaradtak és az újonnan meghonosodott flóra közepette is

társas összeköttetésben tartották fenn magukat; míg az utóbbi esetben csak

egyes fajok, telepednek le elrsökként, mivel egész fajcsoportok letele-

pedése , illetleg több különféle kirajzó fajok összetalálkozása egy szkre

szorított, nagyon messzire félrees helyen egy más flóra közepette, tekin-

tettel az elterjedési eszközökre és elzményekre, nem valószín.

Ilyféle növénycsoportokat, melyek egy flóra elvonulása után egyes,

reájuk nézve különösen kedvez pontokon visszamaradnak s az új telepedk

elnyomulásának ellenállván, magukat kis gyarmatokban tartják fenn,

erratikus sziklákkal lehet összehasonlítani, mi ha jogosult, akkor szabad

ilyféle hátramaradt növénygyarmatokból a flóra elbbi állapotaira is követ-

keztetni, st tovább menve, régmúlt idk klimai viszonyaira nézve is lehet

következtetéseket vonni.
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Ha a négy különböz flóra-területben azon egyes helyeket, hol oly

növénygyarmatok lelhetk, melyek elébbi lakosok maradványainak tekin-

tendk, összeállítjuk : azon következtetésre jutunk, hogy azon flóra, mely

most alpinnek neveztetik, valaha sokkal jobban el volt terjedve. Nemcsak

a balti, hanem a pontusi flóra-terület legtöbb flóra-vidékén, mint például a

Quarnero éjszaki részében az alsó Karsztfokokon, st még a dák és podoliai

flóra-vidékeken is találhatók elszórtan alpin növények és növénycsoportok,

melyekrl nem tehet föl, hogy csak késbb származtak át a pontusi

növényvilágba.

Összefüggésbe hozták ezen eljöveteleket a jégkorszakkal és azon

föltevést állították föl, hogy ebben az idben a glecserektl és hótól nem

állandóan borított föld nagyobb részt alpin növényekkel volt benépesítve,

melyek azután a jégkorszak vége felé a jeges fedéltl megszabadult

hegymagaslatokra vonultak vissza lassankint, a mikor is az alsóbb régiók

egyes pontjain az utánuk nyomuló flóra közepette alpin növények gyarmatai

tartották fenn magukat.

A balti flóra-birodalom közepette azonban pontusi növényekre is akad-

hatni, melyeknek elterjedési eszközei és társas eljövetele csak kevés helyen

félre es völgyzugokban, vagy egy mai közlekedési útaktól messze es
magános napsütötte hegyoldalon való elfordulása kizárja azon föltevést,

hogy csak késbb, miután a balti flóra azt már birtokába vette, jutottak

volna ezen helyre. így Laibachtól nyugotra két magános hegycsúcson a

különben még csak a Balkán félszigeten honos Daphne Blagayana található

a szintoly figyelemre méltó Potentilla carniolicával hangák közt nyír- és

fenyerdk közelében; Tirol fels Vintschgau-jában keleti Astragalus-fajok

és a pontusi flóra más típusai lepnek meg bennünket, s nem kevésbbé a

Solstein-lánczolat alján a napos nagelflue-sziklákon Innsbruck mellett eljöv

Ostrya ; Alsó-Ausztriában a fehér fenyerdkkel és hangával bentt magas-

latokon Hollenberg és Göttweig mellett egyes kisebb helyeken az élesmosóf-

mezk szálai lengnek és keleti alacsony üröm-fajok burjánzanak ; st még

az Élbe völgyében Csehország éjszak-nyugati sarkában is találhatók pontusi

növények gyarmatai háromszáz kilométernyi távolban azon vidékektl,

melyek most a pontusi és balti flóra határát képezik.

Több, délrl az Alpesekbe benyúló völgyben a balti flóra területén

mediterrán növények gyarmatai is akadnak; így például több moh, haraszt,

fü és más növény elszigetelten fordul el a meleg porphyr-sziklákon Bozen
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mellett Tirolban, melyeket csak egy szélességi fokkal alább dél felé talál-

hatni ismét.

Ezen jelenségek alapján szabad azt következtetnünk, hogy kellett lenni

oly kornak, melyben a pontusi és mediterrán flóra sokkal tovább terjedt

nyugat felé, mint ma. Természetesen a jégkorszak eltt ez nem lehetett,

mert a jégkorszak klimai állapotainak hatása alatt - - ha az talán sokkal

kevésbbé volt is rideg, mint gyakran képzelik, - - a nagy nyári meleget

kivánó pontusi és mediterrán növényeknek még a viszonylag legkedvezbb

pontokon is tönkre kellett volna menniök. Azon föltevést kell tehát elfogadni,

hogy a pontusi és mediterrán növények léptenkénti tömeges bevándorlása

Tirolig és Csehországig csak a jégkorszak után történt, még pedig sokkal

nagyobb nyári hmérséklet klímájának hatása alatt, mint a milyen jelenleg

jut ezen területek növényeinek. Ezen igen meleg nyarak korszakát azután

olyan korszak követte hvösebb, nedves nyarakkal, melyben a balti flóra

elrehatolása s a fekete és földközi tengermelléki flórának kelet és dél felé

való visszavonulása s egyszersmind a magas hegységekben a magas törzs

fák fels határának leszállása és az alpin flórának lefelé indulása történt,

a mikor is a négy flórának jelenleg észlelhet és föntebb körülményesen

leírt határai képzdtek.

Nem hiányoznak oly jelenségek sem, melyek a mellett szólanak, hogy

legújabban a keleti növényalakok ismét nyugat felé nyomulnak elre. Több

növény, tudniillik, egynehány évtíz óta lassanként a Balkán-szigetrl Magyar-

országon át Bécsig, st azon túl a balti flóra területébe is elvándorolt,

egyelre ugyan csak a nagy közlekedési utak mentén és az emberek és

állatok önkéntelen segítségével.

Most még bajos volna azt megmondani, hogy ezen jelenség új határ-

eltolást jelent-e ; de akaratlanul is arra emlékeztet, hogy néhány évtíz óta,

a Keleti -Alpeseken minden glecser ismét visszavonulásban van, és nem

lehetetlen, hogy mind a két jelenségnek ugyanazon ok képezi alapját, hogy

tudniillik a kelet szárazföldi klímája ismét nyugat felé, tágabb körökre kezdi

kiterjeszteni hatását. De az az egy ezen jelenségek szerint kétségtelen, hogy

a flóra-területek határai, a mint jelenleg mutatkoznak, nem mindig tartották

meg helyzetket és irányukat s jövre nézve szintoly kevéssé tekinthetk

véglegeseknek és el nem tolhatóknak.

De, miként a növények összeségének, melyet egy szóval flórának

nevezünk, szintúgy minden egyes növényfajnak megvan a maga történelme.

32
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Nagyon érdekes látni, mint tnnek el idnként a négy flóra mindenikében

bizonyos fajok, mint szorítnak ki más fajokat s végre mint tnhetnek el

ismét a színtérrl a nélkül, hogy ezen tüneményt mindig biztossággal a klima

változásaiból, a talaj átalakulásaiból, vagy emberi közrehatásból lehetne

kimagyarázni. Növényfajok, melyek a Bécsi -medenczében még a múlt szá-

zadban a legelterjedtebbek közé tartoztak, mint például a Chrysanthemum

segetum, onnan már nyomtalanul eltntek, míg ugyanazon a helyen más,

csak ezen század folytán feltnt fajok lépten-nyomon találhatók. Hasonló

tény az osztrák-magyar monarchia más részeibl is ösmerctes, és kétséget

sem szenved, hogy egy flóra-birodalom határain belül is egyes növényfajok

lakhelyei eltolódhatnak, st egyes flóra-vidékek határai is megváltozhatnak

ily módon.

A balti és pontusi flórára nézve legalább, melyek szakadatlan

vonalban nagy országrészeket népesítenek be és birodalmukban egyes fajok-

terjeszkedési törekvéseinek és léptenkénti vándorlásainak tág tér nyílik,

feltétlenül állítható.

Az alpin flóra ellenben, mely nem összefügg nagy területet, hanem

csak a magas hegyek elszigetelt magaslatait lakja, mint megannyi szige-

teket, jelenleg bizonyos tekintetben állandó. Legalább nincs egyetlen egy

eset sem, mely szerint a jelen korban fajok egyik területbl más szomszéd

alpin sziget területére átköltöztek vagy átvándoroltak volna, és azért arról

szó sem lehet, hogy egyes alpin fajok lakhelyeinek számos határvonalai,

melyeket elbb az alpin flóra tárgyalásánál méltattunk, csak újabb idben

képzdtek volna, st ezekrl föl kell tenni, hogy mind még azon idbl
származnak, mikor az alpin flóra, miként ma a balti és pontusi, nagy

egybefügg területeket népesített be.

Csak az a feltevés, hogy az alpin flóra e határai már a jégkorszakban

megvoltak, magyarázza meg, hogy a nori flóra-vidék flórája a kárpáti flóra-

vidékhez a legjobban hasonlít, hogy a sudeti szigetcsoport viszonylag az

arktikus flórával egyezik meg leginkább, s a többi, mely tényeket már

említettük. De ez azon feltevésre is vezet, hogy a jégkorszak végével a mai

osztrák-magyar monarchia határain belül már különféle éghajlatok valának.

Nagyon kevés a támaszpont arra, hogy a most él növények történel-

mét a jégkorszakon túl is követni lehessen. Némi valószínséggel feltehet,

hogy a jégkorszak klimai hatása alatt nem pusztult el az elbbi korszakok

minden növényfaja. Hiszen még jelenleg is vannak növényfajok, például a
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Globularia cordifolia és Acthioncma saxatile, melyek az alpin régió klímáját

épen oly jól megbírják, mint a Quarnero tengerpartjáét, és ha ma egy új

jégkorszak állana be, ezen növények bizonyosan nem pusztulnának el, hanem

az újonnan képzd flóra alkotó részeivé válnának. A most él messzire

elterjedt fajok jó része tehát ama területen, hol most is otthonos, vagy ahhoz

igen közel élhetett a jégkorszak eltt, és talán nem téves az a föltevés,

hogy az osztrák-magyar monarchiának több, az éghajlati differentiák iránt

nem nagyon érzékeny, jelenleg a szomszéd flórák közül is csak a balti

Nymphaea thermalis a Püspökfürd hévizében Nagy-Várad mellett.

vagy pontusi flórában és annak csak egyetlen helyén tenyész ende-

mikus faja, mint például a híres Wulfenia carinthiaca, már a jégkorszakot

is végig élte.

Azon fajok ellenben, melyek magvaik megérlelésére igen meleg nyarat

követelnek, mint már említettük, a jégkorszak éghajlati viszonyai közt nem

élhettek meg és vagy kivándoroltak az illet területrl, melyen a rideg

éghajlat érvényesült, vagy tönkre mentek. Egyetlen kivételt képez talán

ama sajátságos vízi rózsa, mely a Nagy-Váradtól délre fakadó meleg forrá-

sokban buján tenyészik, a botanikusoktól a Nymphaea thermalis nevet

nyerte és a subtropikus Afrikában tenyész Nymphaea Lotossal legközelebb
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rokon. E növény csak oly egyenletesen langyos vízben élhet meg, mint a

milyen az említett hévforrás vize (30—40 C°); mert az osztrák-magyar

monarchia legdélibb és legmelegebb részei pocsolyáinak, tavainak, forrá-

sainak és patakjainak a hmérséklete sem elegend most már arra, hogy

e növény azokban virágozzék és gyümölcsöket hozzon. És ép azért nem

merész az a föltevés, hogy ezen vízi rozsa régi idk maradványa, s hogy

akkor még, a mikor a magyar medencze éghajlata igen hasonló volt ahhoz,

mely most Alsó-Egyiptomban uralkodik, Magyarország vizeiben sokfelé el

volt terjedve ; de késbb a megcsökkent hmérséklet hatása alatt lassanként

kipusztult és csak Nagy-Várad mellett a Pecze meleg vizében talált utolsó

menedéket, hol a jégkorszak klímáját kár nélkül elviselhette.

Ha ekként nem hiányoznak is támaszpontok, melyek segítségével

egyes, most él fajok a jégkorszakot megelz korszakra vezethetk vissza,

ez még távolról sem elégséges arra, hogy azon növényzetrl, mely akkor

a mai osztrák-magyar monarchia területét díszítette, instructiv képet lehessen

alkotni.

Itt a geológia lép jogaiba, mely az s idk növény- és állatvilágát

fossil maradványok alapján varázsolja elénk és azon a földön , melyre

most sötét fenyk vetik árnyékaikat. Pálma-erdket és Calamites-lugasokat

támaszt fel.



Az osztrák-magyar monarchia állatvilága.

z osztrák-magyar monarchia physikai viszonyainak külön-

féleségével, melyet e könyv megelz fejezetei vázoltak,

egészen sajátszer és gazdagon kifejldött állatélet jár együtt.

E physikai viszonyok adják meg a létföltételeikben igen

különböz állatalakoknak a megfelel tartozkodáshelyet,

legyenek bár azok éjszaki, ázsiai vagy afrikai bevándorlók, avagy Közép-

Európa eredetileg forróövi faunájának megváltozott utódai. Monarchiánknak

nehezen megközelíthet, kevésbbé srn lakott keleti és déli vidékein meg-

találjuk még azokat az állatalakokat is, melyek a kontinens más államaiban

részben már régóta a „történeti alakok" közé tartoznak; azon kivl a nagy

mértékben jellemz, st kizárólag sajátlagos fajok tetemes száma a monarchia

egyes országait Európának az állatokat illetleg általában is legérdekesebb

területei közé emeli.

Valamely országnak az állatvilágát tipusszer jellemének helyes meg-

ítélése szempontjából tanulmányozva, legelsben is szem eltt kell tartanunk,

hogy még nagyobb területnek a faunája is csak bizonyos alakcsoportokra

nézve képez szorosabban határolt egészet; továbbá, hogy a fauna nem ab

origine „befejezett dolog", mely „az ember beleavatkozása nélkül", magára

hagyatva is változatlanul maradna. Hiszen a különböz körülmények már

évezredekkel ez eltt, sokkal régebben, mint az ember kezének zavaró hatása

érezhet lett volna, folytonos változásokat okoztak a szervezeteknek a Föld

felszínén való eloszlásában s majd megsemmisítettek egyes alakokat, majd

új alakoknak gazdag kifejldéséhez egyengették a talajt épen úgy, mint ma.
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Azok a természetes , majd hatalmas ervel , majd észrevétlenül és lassú

folytonosságban mköd tényezk, melyek részben azonosak a geológiában

a Föld domborzatának alakulására nézve ffontosságúaknak elismert ténye-

zkkel, s a melyek a talajt, a klímát és az állatvilágra nézve oly fontos,

vele a legbensbb összeköttetésben lev flórát megváltoztatták, egy rövid

emberöltn át természetesen alig észreveheten, de folyvást közremködnek

ma is akármely terület állatvilágának összetételénél és folytonos változást

idéznek el benne. Nekünk legfeltnbbek lehetnek ezek a változások a

jobban ismert felsbb rend állatosztályokban, mindenekeltt a gerinczesek

körében, s itt els sorban a megfigyelésre legközelebb es madárvilágban,

mely annyi tájéknak gyakran egyedül teszi jellemz elemét és az állatok

petéinek széthordásával egészen kiváló hatást gyakorol a fauna alakulására.

Mennyi része van a véletlennek, és mennyi a vándorlásra való hajlamnak,

a létért való küzdelemnek, a rabló fajok fellkerekedésének és az eredeti

hazájokban való helyi eseményeknek arra a sokszor tapasztalt tüneményre,

hogy a madarak lakó- és fészkelhelyöket megváltoztatják : azt, természete-

sen, csak a legritkább esetekben gyanítjuk. Bizonyára nagy szerepet játszanak

gyakran e tekintetben az embernek a madarak csapatonként való együtt-

élésére oly károsan ható gazdasági törekvései, mint a talajnak mvelésre

alkalmassá tétele, a kiterjedt mocsáros vidékek lecsapolása és az erdk kiir-

tása; más részt pedig a jövedelmezésnek megközelíthetetlen rétségek és távol

es hegyi erdségek kedvezk új alakok megtelepedésére. Látjuk például,

hogy az olyan éjszaki madarak, melyek az eltt csak mint átvonuló vendégek

voltak nálunk ismeretesek, klímára és növényzetre nézve rendkívül eltér

vidékeink egyikét-másikát kedvökre való otthonukul avatták ; így az éjszaki

lile, vagy — miként a hollandok nevezik — mornell (Eudromias morinellus),

az uráli bagoly, a gatyás ölyv, vagyis a tundrák keselyje, a feny-rigó.

Megjelennek tereinken egyes délvidéki és keleti alakok is, melyeket kezdet-

ben „eltévedt fajokúi" jegyeznek fel, de a melyek azután alkalmilag a

nálunk való költésre is elszánják magukat. Ismeretes az egyiptomi kesely-

nek ilyen maga jószántából való meghonosodása. Hogy az úgy nevezett

keleti sas (Aquila nipalensis) gyakran megjelenik nálunk, már régen gyaní-

tották; és valószínleg ugyanezt mondhatjuk az élsdi kányáról, meg talán a

feketeszárnyú kányáról (Elanus melanopterus) is, melyet különben mostanig

még nem konstatáltak egészen biztosan ; az afrikai mezei gémrl (Ardea

bubulcus), a sarkantyús szárnyú bibiczrl (Hoplopterus spinosus) és sok
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másról. A csúszómászókról is azt mondják a velk foglalkozók, hogy lakó-

helyeiket nem rég ezek az állatok is megváltoztatták, hogy a délvidéki

csúszómászók feljebb nyomultak, egyes fajok megritkultak, mások pedig

elszaporodtak.

Faunánk számos, nevezetesen vadászni való emlseinek jelenlegi elter-

jedésére, illetleg kiszorítására és megfogyására könnyen érthetleg igen

nagy hatással volt az ember tevékenysége. Egyesek, mint az európai bölény

és a vad-kecske, e század folyamában teljesen, s a hód majdnem teljesen

kipusztult ; a medvének, a hiúznak s némileg még a vad-macskának is meg-

vannak számlálva napjaik ; kényszerivel? ezek lakóhelyüket a legmegköze-

líthetetlenebb s kevéssé ismert vadonokban és magas hegyvidékeken keresni.

Az emlsök lakóhelyeinek jelenleg történ változtatására nézve eddig, sajnos,

igen gyér feljegyzésekkel rendelkezünk, bár a denevérek és rágcsálók több faja

elegend példát szolgáltat erre. Ugyanezt mondhatjuk különben egyes más

állatosztályokról, nevezetesen a halakról is; st a tenger alsórend állat-

világában is kiderítettek hasonló jelenségeket. Rendkivl nevezetes jelenség

az is, hogy egyes állatok, melyek valamely vidéken hosszabb vagy rövidebb

ideig mérhetetlen számban nyüzsögtek, egyszerre rögtön eltnnek. (Például

szolgálnak erre a többi közt egyes egérfajok.) E jelenség okául gyakran

pusztító epidémiák mutathatók ki, mint például a rákokat illetleg. Déli

Magyarország egy részében a folyami rák jelenleg teljesen ki van pusztulva.

Az állatvilágban mutatkozó folytonos változásokat illetleg meg kell

elégednünk az egyes legismeretesebb okoknak imént való fölemlítésével és

le kell mondanunk arról, hogy a költözés, a vonulás és kóborlás rendes és

rendkívüli jelenségeit, valamint a tömeges megjelenésnek és idegen fajok

bejutásának példáit az állatok földrajzi elterjedésének történetébl a mi

faunánk összetételére való jelentsségükben e helyen tovább fejtegessük

;

valamint arról is, hogy az elbb fejtegetett tényezk ellentétjeképen azon

kedvez hatást vázoljuk, melyet az állatvilágra az ember a tenyésztés, házivá

szelidítés, fajtaképzés és meghonosítás által több tekintetben gyakorolt.

Midn a következkben megkísértjük az osztrák-magyar monarchia

állatvilágát földrajzi szempontból röviden tárgyalni, érthetnek látszik, hogy

az egyes fauna-területek jellemének megítélésében els sorban a benne kép-

viselt gerinczes osztályokat vegyük szemügyre, a mennyiben a gerinczes

állatok földrajzi elterjedésének egyes részleteirl tényleg a legalaposabb

ismeretünk van és az állatbúvárok azon csekély száma, a kik e tárgygyal



256

általában foglalkoztak , bolygónknak állatföldrajzi régiókra , alrégiókra,

provincziákra sat. való felosztásában fképen a gerinczeseknek a Föld

régibb korszakaiban és jelenkorában való elterjedése tényeit vették alapúi, és,

miként nagyban és egészben bebizonyult, ezen az úton olyan eredményekhez

jutottak, melyek lényegükben nem állanak ellentétben az alsóbbrend alakok

földrajzi elterjedésérl szerzett, mindenesetre szerényebb tapasztalatokkal

;

s végre valóban a gerinczesek azok a felsbbrend él lények, a melyek-

testi és értelmi fejlettségknél fogva leginkább képesek valamely tájéknak

szembeötl és kiváló jellemet kölcsönözni ; — meg hát ezek állanak hozzánk

legközelebb ! Második sorban az ízeltlábúak érdekes seregét, nevezetesen a

rovaroknak alakokban gazdag osztályát és a puhatestek (molluszkumok

— Mollusca) körét, a csigákat és kagylókat kell számba vennünk, melyek

fel nem tnk ugyan, de földrajzi tekintetben igen jelentékenyek ; azután

tekintjük e szempontból a férgek körét s így tovább más állatköröket.

Monarchiánk faunája legnagyobbrészt az ú. n. ó-sarkvidéki (palaear-

cticus) állatrégiónak els, „Közép- és Éjszak-Európa" alrégiójába, illetleg

a „Közép-európai állatbirodalom" (a rovarev emlsök, a futrinkák és

rövidszárnyfedsök birodalma) néven nevezett területbe esik, melynek

éjszakon körülbelül „a rénszarvas elterjedésének déli határvonala", nyugaton

az Atlanti-tenger partjai, délen a Pyrenaeusok, a Sevennek, az Alpesek, a

Balkán és a Kaukázus, keleten körülbelül az Ural képezi határát; azonban

tengerpartjával, illetleg a természetrajzi szempontból oly rendkívül nagy

jelentség Karszt-vidékre való kiterjedésével túllépi a monarchia ez állat-

régiónak déli határát és belenyúlik a második ó-sarkvidéki alrégióba, a

„Földközi-tengeri", vagyis a „Mediterrán provincziá"-ba. Mindamellett az

els'ó alrégió déli határát képez vidékek (Dél-Tirol, a Partvidék, Isztria,

Déli Horvátország, a volt Bánság és a délkeleti felföld, vagyis Erdély) nem

egyszer átmeneti területek, a melyeken csak az éjszaki és déli alakok

keveredése megy végbe, hanem, a monarchia éjszaki tartományaival szem-

ben, melyek állatvilága, természetesen nem minden helyi kivétel nélkül,

többé-kevésbbé a germán fauna elemeibl alakúi , kisebb fauna-területek

összességét képezi, melyek keletkezésére az elbb említett nagy faunákon

kivúl mindenekeltt a „pontusi" fauna gyakorolt könnyen kimutatható

hatást. A „Karszt-vidék" monarchiánkban Déli Krajnától, Isztriától és

Horvátország nyugati részétl egész Dalmáczián és Boszniának meg Hercze-

govinának közvetetlenül határos részein teri el. Ez a nevezetes, állattani
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szempontból kelet felé élesen nem határolható terület igen fontos állat-

provincziát képez, melyben, jellemz és sajátlagos fajokban való gazdagsá-

gával, a többek közt halaival és puhatest állatfajaival, különösen Dalmáczia

tnik ki. * Különben e provincziában felismerhet, hogy éjszaki és éjszak-

keleti részében határozottan a délalpesi, déli részében pedig (a Narenta

mocsárvidékén) Magyarország alföldi faunájához szít.

Dél- Tirol helyzeténél fogva közvetítül szolgál a közép-európai és a

mediterrán állatvilág között, azért egyes alakjai a Karszttal is közösek, st

egyesek nagyobb számban jelennek meg ott, mint itt. A lombard-velenczei

mélysík hatása félreismerhetetlenül jut itt érvényre ; egy részt a Po és az

Ecs, más részt a Garda-tó, valószínleg egyik fjordja az egykori lombardiai

tengernek, több tekintetben nagy nyomatékú a mi faunánkra nézve.

Éjszaki Tirolt, Salzburgot, Fels-Ausztriát és a többi alpesi tarto-

mányt számos közös és igen jellemz, de aránylag kevés sajátlagos fajuknál

fogva, az állatok földrajzi elterjedése szempontjából meglehetsen egységes

területnek kell tekintenünk; különben tipikus állatfajaik , mint könnyen

érthet, Magyarország magas hegyein is gyakran megjelennek.

A megszállott területnek, nevezetesen Boszniának jelentségét, mely

sajnálatunkra még igen csekély mértékben van átvizsgálva, már fentebb

kiemeltük és rámutattunk sajátos puhatestire meg halfaunájára, mely rész-

ben, és annyiban, a mennyiben a Karszthoz tartozik, Dalmácziával közös.

Ügy látszik azonban, hogy Bosznia, a mennyiben megbízható adataink

vannak, a felsbbrend gerinczesekre nézve közvetít átmeneti területet

alkot a fentebb kifejtett értelemben, és reánk nézve azért fontos, mert,

miként a magyar és galicziai felföldön, olyan fajok is rejlenek benne,

melyek más tartományokban többé-kevésbbé történeti fajokká váltak (hód,

hiúz, talán a vad-kecske is).

Magyarországon a déli megyékben van a fajok és egyedek legnagyobb

gazdagsága, a mi nem épen a legcsekélyebb mértékben köszönhet a külö-

nösen kedvez égaljnak, és mindenek eltt a Duna folyása sajátságainak,

melyek sok fontos alak elterjedésében feltn módon szerepelnek és kisebb

fauna-területeknek éles határolását valósággal illuzóriussá teszik. Keleti és

délkeleti fajok találkoznak itt a mediterrán és a közép-európai provincziából

valókkal, a mit leginkább az ottani madárvilágnak rendkívül sajátos jelleme,

részben pedig egyes csúszó-mászók megjelenése (a görög tekns-béka

I lalmácziát külön állatprovincziának is tekintették.
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Orsova környékén) is igazol. Kiválóan fontosak a Dráva, Tisza és Száva

közének gazdag serd borította árterei. (Lásd az Alföld állatvilágát.)

Sok faj igen jellemz Magyarországra, és ezek túlnyomólag pusztai állat-

világához tartoznak (mint a vak-egér vagy földi kutya - - Spalax typhlus

Pali. — , a csíkos-egér — Sminthus vagus Pali. — , a pannóniai gyík —
Ablepharus pannonicus Fitz.) ; bebizonyíthatólag sajátlagos alakjai a többi

között a csigák, pókok és rovarok osztályából valók, mely utóbbiak közül

különösen nyomatékosak a félfedelek (Hemiptera) és a fedeles-szárnyúak

(Coleoptera) ; kevésbbé a hártyás-szárnyúak (Hymenoptera) és a pikkelyes-

szárnyúak (Lepidoptera). Szlavónia a folyamvölgyi lapályokhoz tartozó

területeiben hasonlít a szorosabb értelemben vett Dél-Magyarországhoz; az

Alpok keleti kiágazásához tartozó hegyes vidékeinek állatvilágában pedig

sok tekintetben az alpesi faunához szít. Még inkább ráillik ez Éjszaki

Horvátországra^ holott ismét Dél-Stiriának már van néhány jellemz déli

és délkeleti alakja (így a gyurgyalag— Merops apiaster L. — , a czia-sármány

- Emberiza cia L.). Erdélynek^ rendkívül érdekes madárfaunáján kivl

(Aquila Bonellii), igen jellemz puhatesti vannak, melyek között a kizárólag

júramész-hegyek szikláin él csigák, a „Baleoclausiliák", illetleg Alopiák

kiválóan nagy jelentségek.

Aránylag kevésbbé fontos faunánknak egészben való alakulására a

Szarmata-síkság hatása. Az ebbl való felsbbrend jellemz alakok közül

a bobak-marmota (Arctomys bobac Schreb), a tarka görény (Foetorius

sarmaticus Keys. et Blas.), valamint az úgy nevezett „gyöngyös ürge"

(Spermophilus guttatus) jönnének tekintetbe, ha az els két fajnak elfor-

dulása kérdésesnek nem bizonyulna.

A monarchia éjszaki tartományai zoológiai tekintetben kevéssé jellem-

zk, s állatviláguk, miként említve volt, a közép-európai, illetleg a „balti"

faunához való egyenes csatlakozásra vall.

Igen fontos állatvilágunk sajátlagos jellemére nézve a monarchiánkban

lev számos barlang. Ezek a barlangok fajokban rendkívül dús „barlangi

faunát" rejtenek magukban. Kár, hogy e barlanglakókat biológiai szem-

pontból még igen kevéssé tanulmányozták. Legjobban ki vannak kutatva

Krajna, azután Horvátország meg Dalmáczia Karsztvidékeinek odúi és a

morvaországi meg a magyarországi barlangok (a biharmegyeiek sat.).

A krajnaiakat a csigák „Zospeum" nemének sajátságos fajai, a karszt-

vidékieket pedig általában a barlangi gte (Proteus anguinus Laur.) jellemzi

33*
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különösen. Az ízeltlábúak közül a krajnai és morvaországi barlangokban az

egyenes-szárnyúak (Orthoptera), a magyarországiakban és karsztvidékiekben

pedig, a fajok számára nézve valamennyit túlszárnyalva, a fedeles-szárnyúak

(Coleoptera) vannak leginkább képviselve ; az Adelops , Anophthahmis^

Sphodrus^ Pholenon, sat. nemekbl 68 faj kizárólagos sajátjok ezeknek;

hozzájok járul a hártyás-szárnyúak egy képviselje (Typhlopone Clausii) és

körülbelül 20 különböz pókféle ; azon kivúl 4 faj százlábú és több rák

található bennök s részben a morvaországi barlangokban is ; egy pók

(Eschatocephahis gracilipes) kiválóan a morvaországi és a karsztvidéki

barlangokban él.

Az osztrák-magyar monarchia egész faunája, ide nem számítva a

földrajzi elterjedésökre nézve teljesen elégtelenül ismert legalsó lényeket

(a véglényeket— Protozoa), valamivel több mint 30.000 fajt foglal magában.

E szerint az állatfajok számbeli aránya úgy áll a növényfajokéhoz (15.000),

mint 2:1. Faunánk ezen alakokban való gazdagságát, miként elre is

várható, csak az ízeltlábúaknak köszöni ; ezek között ismét a rovarvilág az,

mely magában 24.562 fajjal járul e számhoz. E rendkívül nagy számból

286 fajt kell az osztrák-magyar monarchiának teljesen sajátjául jelölnünk;

továbbá a 700 faj pókfélébl 44, a 175 faj százlábúból 18 fajt eddig csupán

csak monarchiánkban találtak. Az állatok földrajzi elterjedése szempontjából

még jelentékenyebb azonban a mi ^belföldi molhiszkum-fannánk'-'-, mely a

leggazdagabb Európában. Nekünk 7°° fajunk van 447 sajátlagos fajjal

!

Összehasonlítva e szerint a szomszéd államok kontinentális molluszkum-

faunáját a mienkkel, kiderül, hogy monarchiánknak csupán bennszülött

(endemikus) faja is több van, mint a mennyi faja van általában, például

Németországnak egész molluszkum-faunájában. (Németországnak összesen

körülbelül 300 faja van; Olaszországban 600 faj molluszkumot mutattak ki.)

A bennszülött alakok számát még az alsóbbrend gerinczeseknek fajokban

aránylag szegény csoportja, a kétéltek és halak osztálya is szaporítja;

a kétéltek közül a barlangi Proteus, a halak közül a Salar, Aulopyge,

Leucisciis^ Telestes, Paraphoxinus, Chondrostoma és Gobius nemekben

eloszolva, 14 faj szolgál erre bizonyítékul.

E néhány, a tárgyalandó alakcsoportok körébl inkább csak példaképen

elrebocsátott adat egyelre elég lesz talán, hogy bellük állatvilágunknak,

melyrl kiválóbb jelenségei szerint igen röviden a következ fejezetekben

fogunk beszélni, alakokban való gazdagsága kitnjék.
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I. A hegyvidék állatvilága.

Az állatuk függleges irányban való elterjedése.

Középszámmal körülbelül 800 méter magasságig emelkedik az a

vidék, mely a hegyi és alföldi fauna között közvetítül szolgál ; s a két fauna

között csak e magassági övön túl fejldnek ki észrevehet különbségek.

E különbségek azonban elször is nem új alakok fellépésében állanak, hanem

abban, hogy egyrészt egyik-másik faj elmarad, másrészt pedig a többi fajok-

némelyike megszaporodik. Tipikus és maradandóan a hegyekre szorítkozó

fajok, a mi nem sok van, rendesen csak a fanövés határa közelében lépnek fel,

a mely határ a völgy síkjának tenger feletti magassága, a talaj természete és

az illet hegység éjszakibb vagy délibb fekvése szerint igen feltnen változik.

Az alföld és a hegyek közös alakjai között az egyes állatosztályokban inkább

az egyedek, mint a fajok különböz volta lép eltérbe. Legfeltnbbek e

tekintetben a csúszó-mászók és a kétéltek; az ízeltlábúak között a lepkék

és a bogarak ; de elég példa van rá az emlsök között is ; s legkevesebb, a

mennyire mostanig tudjuk, a madarak között. Ezek a különbségek részben

minden megerltetés nélkül megmagyarázhatók az alkalmazkodás jelen-

ségeibl, a szervezetnek azon érdekes képességébl, hogy bizonyos határok

között lassanként hozzásimul a teljesen megváltozott életföltételekhez, hogy

megváltozik az állat természete, életmódja, színe, nagysága és termete, s így

fokozatosan igen módosult alakoknak, esetleg hamarább vagy késbb új

fajoknak alkotódik meg eredetök. Ez az alkalmazkodó képesség elég szembe-

tnen látszik már a házi fajokon, illetleg azokon a fajtákon, melyeknek

a hegyek közt, vagy a pusztákon a .szükséges szabadságot megadták.

A magyar alföldi szarvasmarha és az alpesi fajták testalkotása közti

különbséget, a csülkök alakját és keménységét, a szarvak tulajdonságát s

több másokat, mindenki ismeri. Mennyire lát és hogyan szimatol, miként

kapaszkodik a hegyi szarvasmarha !
— de mennyivel tökéletesebb nála az

alföldi marha a kitartó futásban, a mocsáros helyek átlábolásában és mindenek

fölött az úszásban !
— milyen könnységgel megy át a pusztai fiatal

marhanyáj több száz ölnyi széles folyamon is ! És hasonló különbségek

a testalkotásban , a természetben meg a helyhez való alkalmazkodásban

a többi házi állatokra nézve is könnyen kimutathatók; kimutatható a hegyi

lóra és a keskeny sziklás gyalogúton való biztonságára nézve ; a sokáczok
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ponyszer lovaira nézve, melyek hasig merülve a mocsárba, húzzák a nehéz

teherrel megrakott nyomorult taligát ; kimutatható a sertésekrl a Duna

lapály ain, melyek a sekély tavakban halászgatnak és magukat ily módon a

farkastól is védelmezik; kimutatható a kecskékrl, juhokról és másokról is.

Nem kevésbbé feltnk a testalkotásban és biológiai sajátságokban

való különbségek a szabadon , vadon él állatok körében is ; így az

alföldi berkek és a hegyvidék szarvasa, az z, a vadmacska és számos

más alak körében. Még szembeötlöbb az évszakok váltakozásának meg-

felel színváltás, mint például az alpesi nyúlnak kétféle s a havasi fajdnak

háromféle ruhája. E jelenségeket illetleg nem nehéz felismerni, hogy

védelmi berendezések ; de az alpesi állatoknak azon hajlamát, hogy sokkal

sötétebb színt öltenek, mint a milyen a síkságokon él képviseliknek

sajátja, még legkevésbbé sem tudjuk megmagyarázni. Majd azt hiszik, hogy

ennek leghathatósabb okául a sajátszer hmérsékleti viszonyokat kell

tekinteni ; majd azt , hogy az elégtelen napvilágítás (insolatio) az oka.

Ismeretes ez a sötét-színség a keresztes vipera (Pelias berus) hegyvidéki

fajváltozatán (P. prester L.), az alpesi szalamandrán (Sa/amaiidra atra),

a hegyi gyík (Lacerta vivipara) tipikus alakján, néhány halon (pisztráng,

az ú. n. „Schwarzreuterl") és különösen egyes rovarfajokon.

A „hegyvidéki fauná"-ban majdnem általánosan három „kört" vagy

„régiót" különböztetnek meg, melyek lényegökben a mi viszonyainkra is

érvényesek; „hegyi régió "-nak nevezik a tenger színe felett 812 métertl

1300 méterig terjed magassági övet, „alpesi régió" -nak az 1300 métertl

2275 méterig terjedt, és „havasi régió"-nak végre a tenger színe fölött

2275 és 4550 méter között fekv területeket.

Több régiónak a felvétele az áttekinthetséget igen kevéssé mozdítja

el; bár meg kell adni, hogy a három régiónak határvonalai jelentékeny

ingadozásoknak vannak alávetve és közöttük a legkülönbözbb nem
átmenetek vannak.

A hegyvidéki faunának kiválóan jellemz, illetleg „sajátlagos" fajait,

könnyen érthet okokból, csak azon magasságokban szabad keresnünk,

melyek a buja növényzet megsznésével az alsóbb rendek tarka állat-

életének feltn csökkenéséhez, általában az életföltételek egyszerbbé válá-

sához, a helyhez alkalmazkodott lényeket követelnek, olyanokat, melyek

hozzá vannak tördve magas hegyvidékeink ridegségéhez, nélkülözéseihez

és idjárásának sokféle, borzalmasan szép jelenségeihez. Az erdóöv legfels
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határáig, a törpe-feny régiójáig az alföldi faunának jól ismert fajai közül

még igen számosan jutnak fel ; minden alpesi házikó vonzó pont itt rajok

nézve, mely lakói által részben gazdag táplálékot nyújt nekik s változatos-

ságot önt a különben egyszer egyformaságba. Csak ott, hol a sovány,

terméketlen talaj gyér füvet táplál, hol a szakadékos kopár szirt uralkodik,

csak ott van az alpesi típusok igazi hazája, fel egész az örök hó határáig.

És ez nincs ellenmondásban avval, hogy a zordon idjárás, mikor az állat

legádázabb ellensége, az éhség emeli fel hatalmas szavát, a szells magas-

latok némely lakóját gyakran mélyen, egész a völgy ölére kényszeríti le.

A hegyvidék emlsei.

Hegyvidékeink élénkítésére az emlsöknek öt rendje szolgáltatja az ala-

kokat; ezek a denevérek, a rovarevk, a ragadozók, a rágcsálók és a kérdzk.

A denevérek közül mintegy 14 fajt állapítottak meg eddig biztosan,

melyek közül 9 faj a fels alpesi régióig elfordul ; ilyen a nagy és kis

patkósorrú denevér (Rhinolophus ferrum equinum Keys. Blas., Rh. hippo-

crepis Bonap.), a szélesfülú denevér (Synotus barbastellus Blas. et Keys.),

nevezetesen pedig az alpesi denevér (l'esperugo maurus Blas.), mely vala-

mennyinél magasabbra jár föl. Ezt különösen a Közép-Alpesekben találták,

de életérl, szokásairól épen oly keveset tudunk , mint a rokonaiéról.

Tapasztalták, hogy az erdszélek tisztásain és az alpesi rétek fölött egész

a reggeli szürkületig vadászgat, hogy nappali tanyául a legszívesebben az

alpesi házikókat választja és, hogy sem a széltl, sem a meleg estl nem

irtózik. Különben érdekes, hogy e faj Morvaországban is elfordul.
*

Nem ilyen gazdag az alpesi régió a rovarev emlsök fajaiban ; egyesek

mégis fölmennek a legfelsbb határig, körülbelül 2300 méter magasságig

a tenger színe fölött. Tulajdonképen csak az alpesi cziczkány (Sore.x alpinus

Schinz.) jellemz, melyet azonban Alsó- Ausztriáitan (Gresten, Viertel a

Wienerwald fölött) igen szerény, 1300 láb (434 méter) magasságban is

találtak és bebizonyították, hogy — sajátszerúen — az Óriás-hegységnek

(Hofbauden, körülijeiül 1080 méter magasan) is lakója. Legközelebbi roko-

nairól, a vízi, erdei, mezei és házi cziczkányról (Crossopus fodiens Wagn.,

Sorex vulgáris L., Crocidura leucodou Bonap. és Cr. aranea Wagn.) tudjuk,

hogy gyakori lakói az alföldnek is. Ugyanez mondható a vakondokról és

a tüskésdisznóról. A vakondok a hegyi régióban különösen kedvez körül-

* Mondják, hogy az alpesi denevér Dahiiúcziában is elfordul,
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menyek között túlmegy a fanövés fels határán; az Altvater-en 3900 lábnyi

magasban még ott találták. A tüskés-disznó még magasabbra is felmegy.

A ragadozók közül körülbelül 1 2 faj népesíti a mi hegyvidékeinket,

de csak két faj, t. i. a medve és a hiúz jellemz bizonyos értelemben; s

ezek is csak az emberi mveldés miatt vannak ide kényszerülve. A többiek,

nevezetesen a róka, a farkas, a vadmacska, a borz, a nyest és a nyuszt, a

görény meg a hermelin, a menyétke és a vidra hasonlíthatatlanul nagyobb

számú egyedekben jelennek meg a síkságon és az Alpesek elvidékén.

Némelyek túlmennek a törpefeny régióján; sokszor látták, hogy a hermelin,

st a vidra is az örök hó határa közelében vadászgatott. A vidra 2500

méter magasságig egész Tirolban gyakori.

Monarchiánk mindkét felében igen nagy elterjedési köre van a barna-

medvének ; elterjedésének köre Vorarlbergtl és Tiroltól az Alpesek déli

lánczának mentében egész Krajnáig és Horvátországig terjed ; s esetleg még

déli Stiriában is megjelenik. Magyarországon a magas és középmagasságú

hegyek legtöbb erdejében jól ismertjelenség; így Nyitrában, Trencsénben,*

Árvában, Zólyomban, Szepes- és Máramarosmegyében, valamint Erdélyben

minden, csak félig-meddig alkalmas erdben is otthonos, mélyen le egész a

dombvidékekig. (Ritkább Morvaországban; a Cseherdben az utolsó példányt

1 856-ban ejtették el.) Régebben az egész alpesi területen sem volt ritkaság

a medve; még az Ötscher-en és a Schneebergen (Alsó-Ausztria), a Lilienfeld

környéki hegyekben és más helyeken is találkoztak vele ; Alsó-Ausztriában

az utolsó példányokat állítólag 1834-ben ejtették el egy egyenesen erre a

czélra rendezett hajtóvadászat alkalmával a hohenbergi vadászterületen.

Elég gyakori még a medve Krajnában, nevezetesen a Gottschee-i kerületben,

hol az utolsó évtizedben elejtett medvék száma igen jelentékeny. Nagyon el

van terjedve Boszniában is, nevezetesen legyakoribb a rogaticzai, szerajevói,

focsai és travniki kerületben. Kevesebb a száma Tirolban, és igen ritka a

medve Vorarlbergben.

A hiúznak az Alpesek vidékén való jelenlegi elfordulása talán még

Krajnára és— esetlegesen megjelenve — Karinthiára szorítkozik. Rosenbach

vidékén, Liechtenstein F. berezeg egy vadászterületén a krajnai határon, még

1846-ban és 1858-ban is vettek észre, illetleg fogtak hiúzokat. Tirolban

a hiúz állítólag már „öt— hat évtized óta ki van irtva", tehát itt korábban

' Trencsénmcgyében i t>7ó novemberében egy 300, s ugyanazon évben Süepcsmcgyében egy

j'j'j kilogram .súlyú medvéi ejtetlek el.
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pusztult ki, mint a monarchia másik felének éjszaki részében, st korábban,

mint Alsó-Ausztriában, hol az utolsó hiúzokat, miként ismeretes, a lilienfeldi

területen, a negyvenes évek közepén ejtették el. A bizonyító példányok a

lilienfeldi kolostor gyjteményében láthatók.

Még mai nap is bizonyosan elfordul a hiúz Horvátországban és

Szlavóniában; egy példányt 1882-ben Belovár környékén ejtettek el. És

hogy a Fruska-Gora kevéssé járt s részben megközelíthetetlen hegyi erdeiben

MP£ Wt
Havasi állatok : Havasi fajdok és alpesi marmoták.

is van, kétségtelen. Boszniában minden esetre ritka; 1883 szén egy

rendkívül szép példányát látta a zvorniki kerület erdésze a Drina-vidéki

hegységben; mondják, hogy a montenegrói határon gyakoribb ez az állat, s

hogy a bosnyákok „rys" vagy „ryzvan" (tigris) néven nevezik. A monarchia

keleti felében a Nagy- és Kis-Fátrát, a Tátrát és a szomszédos magas

hegyeket lakja a hiúz; bizonyosan tudjuk, hogy a Kárpátok galicziai

oldalán,* egész Fels-Magyarországon, különösen Zemplén, Ung és Mára-

* Olykor a hegységtl távol (Galicziának terjedelmes nagy erdeiben) is láttak egyes példányokat

;

így 1878-ban Stryj mellett.

34



266

maros, meg az Erdélyt keletrl és délrl övez hegylánczok nagy erdségei-

ben is honos. Nevezetes tény, hogy Magyarországban a hatvanas évek végén

és a hetvenesek elején — az erdirtások és a vasútépítés miatt — keletrl

nyugat felé vándorolt és az olyan helyeken is, a hol ezeltt ismeretlen volt

(Gömör), annyira elszaporodott, hogy a nagyobb vadakban és a juhokban

tetemes károkat okozott. Liptómegyében a hradeki uradalomban 1873-ban

egy vastrrel négy példányt fogtak. Ugyanezen év végén Gömörben egy

hiúz fényes nappal ólálkodott a juh-kosár köri, melyet a nyájat rz öt

juhászkutya lefogott és a juhász agyonvert. Három évvel késbb, február

havában, Murány vidékén 10 nap alatt 3 hiúzt fogtak.

A hegyi és alpesi régió imént említett ragadozóin kivl említsük még

meg a vadmacskát, melyet gyakran hiúznak néztek. Habár nem ritkán

egy-egy elvadult házi-macskát, vagy a monarchia déli részében a vad- és

házi-macska keresztezdésébl származó keverékfajt neveznek vadmacskának,

nem nehéz az igazat a járatlanság szüleményétl megkülönböztetni és a

vadmacskának monarchiánkban való jelenlegi elterjedésérl képet alkotni.

Nagy számmal lakik Szlavóniában, Horvátországban, a megszállott tarto-

mányok területén és Magyarországon, a hol nemcsak a Kárpátok kiterjedt

erdségeiben, hanem a síkföldi erdkben is tanyáz. A monarchia másik

felében Csehországból ki van irtva, ellenben Alsó-Ausztria hegyes részében

olykor-olykor föl-föltnik ; Stiriában (nevezetesen a déli részén) minden évben

látják ; még gyakoribb Krajnában ; épen így honos még Dél-Tirolban és

valószínleg Karinthiában is. Az alpesi terület többi részén valószínleg

csak különös ritkaságként jelenik meg; legalább újabb biztos adataink

nincsenek róla.

A rágcsálók fajokban és egyedekben gazdag rendjébl az alföldnek sok

ismers alakjával találkozunk mind a hegyi, mind az alpesi régió övében;

de jellemz, illetleg sajátlagos faj kevés van itt közlök. Ilyen jellemz faj

az alpesi marmota (Arctomys marmota) (mormotér, murmutér, Tirolban

„uramenti", „paramentl"), mely Tirol némely vidékein 2000 méter magas-

ságban még elég gyakori ; Magyarországon a Középponti Kárpátok leg-

magasabb régióit, a Magas-Tátrát, a liptói és zólyomi havasokat, Erdélyben

a Retyezátot, a radnai és székely határhegyeket, s valószínleg a fogarasi,

meg brassói havasokat is lakja. Közel rokona, a bobak, vagyis a lengyel

marmota (Arctomys óoóacj, állítólag az alacsony hegyeken, sót Galiczia

meg Bukovina síkságain is lakik. Aránylag gyakrabban látható az egész
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alpesi vidéken , egész az Otscherig meg a Schneebergig, az alpesi vagy

havasi nyúl (Lepus variábilis Pali.), melyet nyáron „kék nyúl"-nak is

neveznek; ez nyáron egyesével a tenger színe fölött egész 3700 méter

magasságig felmegy, télen pedig ritkán száll 1000 méternél alább. Gyanítják,

hogy Szepes, Liptó, Gömör és Zólyom megyékben is elfordul, s mondják,

hogy az Erdélyi Kárpátoknak is lakója.

Az erdei poezoknak (Hypudaeus glareolus Wagn.) Hypudaeus Nageri

néven leírt fajváltozatán, és a mezei poezoknak (Arvicola arvalis Selys)

„Arvicola ru/escente-fasca" néven ismert havasi változatán kivl meg kell

emlékeznünk egy igazi alpesi állatról, a havasi poczokról vagy havasi

patkányról (Arvicola nivalis Aut.), mely leggyakoribb levén a hó határa

közelében, vagy ezt is túllépvén, az 1000 és körülbelül 3500 méter között

fekv övre jellemz. Rövid nyári élete után a „9— 10 hónapig tartó kemény

alpesi telet az elpusztíthatatlan hótakaró alatt eltemetve tölti".

A pelék közül 3 faj lakja a hegyi régiót : a közönséges pele (Myoxits

g/is Schreb.), a mogyorós pele (Mitscardinus avellanarius L.) és a kerti

pele (Eliomys nitela Wagn.). A kerti pelét az. alpesi régióban is látták,

egész 2000 méter magasságig.

A kérdzk között, a szarvast és az zet leszámítva, melyek a lapályokon

bizonyára jobban tenyésznek, a zerge (Capella nipicapra) költi fel leginkább

érdekldésünket, mert hiszen a jelen korban ez az egyedüli faj, mely az

alpesi vidéknek tágabb értelemben sajátja, az egész rendnek e vidékekre

szorítkozó képviselje.

Mindamellett, hogy a zergét mód nélkül pusztítják, mégis honos

valamennyi alpesi tartományban, valamint a Középponti Kárpátokban, az

erdélyi havasokban, Dalmácziában, a Vellebiten és Boszniában. Bár színét

és szrmezét kora és az évszak szerint (kés szszel és télen „Bartgams")

egyazon helyen is változtatja, az annyira különböz égalj alatt lakó zergék

között eddig mégsem találtak faji különbségeket ; a boszniai zerge azonban

ersebbnek , nevezetesen szarva fejlettségében határozottan ersebbnek lát-

szik, mint az alpesi. Boszniában gyakran találják egy részt a Drina meredek,

bokrokkal gyéren bentt szikláin a rogaticzai, visegrádi és szrbrniczai kerü-

letben, másrészt csekély magasságban a travniki kerület nagy fenyveseiben.

A zergének az Alpesekben az ember üldözésén kivl alig kell számba

vehet ellenségektl tartania; másként áll azonban a dolog a ragadozókkal

bvelked Boszniában, különösen pedig Magyarország magas hegyein, hol

34*
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a lesbl ólálkodó hiúznak nem egy zerge esik áldozatul, gyakran a nyájból

is. Elterjedése területének vadakban gazdag részein (Salzkammergut, éjszaki

Stiria) már fehér példányokat, albinókat is ejtettek el ; így Hallstadt vidékén

(1876) és más helyeken is.

A vadkecske (Capra ibex L.) már csak mint történeti jelenség merül

fel elttünk; a monarchia fauna-területén, talán Bosznia kivételével, teljesen

kipusztultnak kell tekintenünk. Azt a jelentséget, mely az állatok földrajzi

elterjedése szempontjából ezeltt megillette, még akkor sem tulajdoníthatnék

neki többé, ha a kísérleteket, hogy visszaszerezzük az Alpeseknek, maradandó

siker koronázta volna vagy a jövben koronázná; — még ekkor sem lehetne

más szerepe, mint bármely mesterségesen akklimatizált s a mi földünkön

idegen jövevénynek, vagy valami nagyobb vadaskert lakójának ! Úgy látszik,

hogy a vadkecske ezeltt igen el volt nálunk terjedve, és, hogy, különösen

a mi Alpeseinkben , nem kizárólag az örök hó és jég határán tartózkodott.

A vadkecske még a múlt század elején (1720— 1730) gyakori volt Spital

am Pyrhn környékén, Fels-Ausztria és Stiria határán. Fels-Ausztriában az

utolsó vadkecskét 1753-ban ejtették el az Alm-tó mellett, melynek egyik

szarva állítólag a kremsmünsteri kolostorban van. A ritka állat Magyar-

ország egyes hegységeiben, a mint mondják, még száz évvel késbb is

található volt; így az 1829— 30-iki télen az Árpás tövén, a fogarasi

kerületben, a meredek sziklaormok környezte Kaprarácza nev szurdokban,

Szombatfalva mellett, több példányt lttek és 1843-ban kettt vittek

Nagy-Szebenbe eladni. Azt mondják, hogy a vadkecske a Középponti

Kárpátokban még a harminczas, az Erdélyi Kárpátokban pedig egész az

ötvenes évekig elfordult.

Az érdek, mely az alpesi emlsök eddig tárgyalt képviselihez fzdik,

kiválóan állattani vagy vadászati, st egyenesen történeti is. Az „alpesi

ember", illetleg a hegyi lakó szemében részint csak szívesen látott mellék-

alakjai azok az alpesi gazdaságának , az végtelen fáradsággal zött

sovány földmvelésének, s a legtöbbször nagyon is távol vannak tle; rá

nézve csak az emberemlékezet óta szelídített állapotban ismert emlsfajok

bírnak kizárólagos fontossággal, a melyeknek nevelése és tenyésztése képezi

legfbb életfeladatát. Számos, sokszor a legjobbnak gondos kiválogatásából

keletkezett fajtában és táj-fajtában terjedt el az egész alpesi vidéken a

szarvasmarha, a kecske és a juh ; kevesebb fontosságú a sertés, mely élet-

feltételeit sokkal jobban megtalálja a lapályokon ; a lótenyésztés is csak a
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síkokon virágzik , habár egyes magasabb völgyekben a meredek , köves

hegyi utakon való járásra alkalmatos, szép és ers lófajtát is nevelnek.

A kutya és a macska csak mint házi barátok jönnek tekintetbe.

Az az id, mikor hazánkat ama vad szavasmarha népesítette, melyet

a mai szarvasmarha valószín sei egyikének kell tekintenünk, igen messze

van a múltban. Mondják ugyan, hogy az az s szarvasmarha (Bos taurus

primigenius), melyet a Nibelungen költje „Ur" néven említ, Masoviában

(Lengyelország), bár kevés számban, de még mintegy 200 évvel ezeltt is

vadon élt; mi azonban a mi fauna-területünkön csak Magyarország, Alsó-

Ausztria, Morvaország és Szilézia diluviális rétegeiben való terjedt eljöve-

telébl ismerjük közelebbrl. Sokkal tovább, állítólag egész a jelen század

elejéig tartózkodott nálunk az európai bölény (Bonasus europaeus), melyet

gyakran összetévesztenek az smarhával s mely a Kaukázusban vadon s a

bialowitzi erdkben rizve, tenyésztve még ma is él ; ennek a fajnak azonban

semmi kimutatható vonatkozása sincs a mai házi szarvasmarhához, habár, a

mint mondják, gyakran keveredik is vele. Hogy ez a bölény Magyarországon

a múlt században élt, kétségtelen ; nevezetesen Máramaros erdeiben, továbbá

a gyergyói hegyek között (a Kelemen -havason, Besztercze-Naszód és

Maros -Torda megye határán) még 1767-ben egész csordákban tanyázott;

„Udvarhely megyében, egy erdben, Füle mellett, még 1775-ben is láttak"

egyet s mondják, hogy az utolsó példányt 1814-ben szintén Udvarhely

megyében ejtették el.

A hegyvidék madárvilága.

Ha már az emlsöknek bizonyos magassági övek szerint való csopor-

tosításában is merülnek fel nehézségek, mennyivel tetemesebbek ezek a

madaraknak, ennek a mozgékony és gyors szárnyú népnek függleges irány-

ban való elterjedését hasonló módon eltntetni szándékozó kísérletünkben.

A madarakat illetleg az alföld és a dombvidék, a dombvidék és a hegyi

régió faunája közötti határvonal még sokkal elmosódottabb és átmeneti

alakokkal sokkal zavartabb mint az emlsök elterjedésében. E jelenség oka

elször is abban keresend, hogy a tartózkodás helyének megválasztásában

gyakran nem a felszín domborzata, hanem inkább a növényzet minemsége,

az erdségek jelleme (vájjon tlevelek vagy lombos fák uralkodnak-e benne)

a határozó; továbbá abban, hogy a madarak legnagyobb száma igen változó

életföltételek és igen különböz égalji viszonyok között is jól érzi magát.
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Mindamellett a mi három magassági övünkben mégis vannak jellemz,

részben épen sajátlagos alakjaink, melyekrl röviden im a következkben

szolunk.

Figyelmen kivl hagyva a „vendégeket" és „jövevényeket", melyek

alpesi hágóinkat tavaszkor és szkor vándorútakúl használva, az európai

Ornis tarka seregének legkülönfélébb rendjeibl jönnek össze, elször is

feltnik, hogy a hegyvidéken elmaradnak a vízi alakok : a búvárok , a

sirályok, a lemezescsörek, a gázlók és a vízenjárók, melyek a hegyvidéknek

legfeljebb különösen kedvez helyein, többnyire csak a mocsáros völgyekben,

a halastavak mellett s más hasonló helyeken s aránylag igen gyér képviselet-

ben ütnek tanyát. így például évenként ott fészkel éjszaki Stiriának (a tenger

színe fölött) 3000 lábnyi magasan fekv sekély tavaiban a tkés kacsa,

a kis vöcsök, a szárcsa, a zöldlábú vízi tyúk, olykor a pettyes vízi csibe

(Galliniila porzana Lath), rendesen a haris (Crex pratensis Bechst.), a

csinos, trillázó, fehérhasú parti szalonka (Actitis hypoleucos L.), a kis lile

(Charadrius minor Meyer) és még magasabban, a Zirbitzkogel (7578 bécsi

láb) körül elterül fensíkokon, az éjszaki lile (Eiidromias morinellus Boie.).

Ez az a madár épen, mely éjszaki hona helyett új hazára talált a karinthiai

Alpeseken (Saualpe, Koralpe, stb.), továbbá az Altvater-en, vagy a morva'

havason, a Riesen-hegységben 4500—4800 lábnyi magasban a tenger

színe fölött, a Czibin hegyeken Erdélyben, a Királyhegyen Gömörben, s

Magyarországnak más hegyes vidékén is.

A folyók folyását követve, lefelé, a csekélyebb magasságokon a fészkel

vízi madarakban majdnem rohamos gyarapodást találunk ; az itteni madár-

világ már közeledik az alföldéhez.

Gazdagon van képviselve hegyvidékünkön a fajdfélék (Tetraonidae)

családja, melynek tagjai közül az alföldrl való két jó ismersünk, a fürj

és a fogoly, körülbelül 1500 méter tenger feletti magasságig elkisér

bennünket; még magasabbra megy az egész hegyvidéken elterjedt s

részben a magasabb dombvidéken, valamint a Szerémségben a Fruska-

Gorában is fészkel császármadár (Bonasa sylvestris Brehm). A süket-fajd

(Tetrao urogallus L.) Galicziában még a síkságnak is sajátja, holott a

délibb tájakon kizárólag a hegyes vidékeken, különösen a közép-erdövben

tartózkodik, bár olykor 1500— 1800 méter tenger fölötti magasságokban

is honos. Ugyanezt mondhatjuk a nyírfajdról (Tetrao tetrix L.), mely, bár

Csehországban olykor a folyók lapályain is látták, hegységeinken eléri a
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lanövés határát, st dürgése idejében igen gyakran túl is megy azon.

Az említett magassági övre mind a két alak valóban jellemz. Figyelmen

kivl. hagyva az úgy nevezett keverékfajdot (Tetrao medius Meyer,

hybridus Sparm. „Rakelwild"), mely nevezetes középalak az említett két

faj között és talán egy keletkezben lev fajt képvisel, még a szirti fogolyról

(Caccabis saxatilis Gray) kell megemlékeznünk, mint ide tartozó jelenségrl.

A szirti fogoly el van terjedve az alpesi tartományokban mindenütt egész

Dalmácziáig és a partvidéki szigetekig, s körülbelül abban az övben tartóz-

kodik, a melyben a nyírfajd ; kár, hogy elfordulásának keleti határai még

nincsenek megállapítva. Magas hegyeink fels alpesi régiójában egy éjszaki

alak, a havasi fajd (Tetrao lagopus L.) köti le nagy mértékben figyel-

münket. E háromszori ruhaváltásáról is kiválóan nevezetes madarat, mely

valószínleg a Középponti Kárpátoknak, Bukovina legmagasabb havasainak

és Erdélyben a hátszegi meg az árpási hegyeknek is sajátjok, az Alpesek

egész területén, helyenként nagy számban is találjuk. A havasi fajd, meg-

elégedve a hóhatár szegényes növényzetével, alkalmazkodva mindenkor

tartózkodáshelyének változó színezetéhez , megvédve aránylag a szárnyas

rablók nagyobb részétl, mint a 2000 méternyi szells magaslatoknak

tipikus, jellemz madara él e régióban és csak ritkán jön lejebb, a törpe-

feny régiójába, vagy az erd fels határába.

A csekélyszámú palaearcticus galambfajok közül csak az örvös- vagy

székácsgalamb (Colámba palumbiis L.) mutatkozik itt mint gyakoribb

fészkel. Annál változatosabb a ragadozó madarak rendje, habár nagyobi)

részök a monarchia déli és délkeleti részeiben alkalmasabb tanyát talál is.

A nagyon elterjedt kszáli sas (Aquila chrysaetos Bp) kivételével, tulajdon-

képen egy uagy ragadozó madár sincs jelenleg, mely hegyeinkre különösen

jellemz volna s ott költene, bár egynémely bátor „szárnyas útonálló" még

megrakja fészkét havasaink hozzáférhetetlen sziklás magaslatain is. A mi

területünk magasabb régióira nézve elször is az „igazi" szakálas kesely

vagy saskesely (Gypaetos barbatus Cuv.) jönne tekintetbe, ha ide vonat-

kozólag majdnem históriai jelenség nem volna. Egyes tudósítások Tirolból,

Karinthiából s más alpesi tartományokból hírlik ugyan, hogy ez az „avis

rarissima" itt-ott látható az Alpesekben, de hogy „ismeretes" volna, azt az

osztrák Alpeseknek csak igen csekély részérl mondhatjuk; gyakrabban

mutatkozik Magyarországon a Krassó-Szrény-megyei hegyeken, a Retye-

záton, a fogarasi hegylánczokon, a csíki havasokon (Nagy-Hagymás), a
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Czibles és Ünök lánczolatán ; továbbá a megszállott tartományok terü-

letén, mely, fájdalom, még majdnem ismeretlen. A fakó- és a barna-kesely

(Vultur fulvus Gm. és Vultur monachus L.), ha nem gyakoriak is, de itt-ott

majdnem minden évben konstatált jelenségei az Alpeseknck, és, miként a

hazai ornithologiának fenséges elmozdítója, Rudolf trónörökös kimutatta,

nevezetesen az els „mindinkább az Alpok felé húzódik", hogy e hegyvidéken

„a már majdnem teljesen kipusztult szakálas keselynek a helyét elfoglalja" .

A Karni Alpesekben még a délvidéki, úgy nevezett egyiptomi keselyt

(Neophrou perenopterus Gray.) is látják minden évben ; és az Alpesek más

vidékein való elfordulásáról szóló hírek annál inkább hitelt érdemelnek,

mert e kesely Svájczban „rendesen fészkel madár". Figyelmen kivl

hagyva az esetleg megjelen fehérfarkú- és halász-sast (Haliactus albicilla

Gray. és Pandion lialiaetus Cuv.), a sasok, azután a kányák (Milvus) és

örvölyök (Circus) általában háttérbe szorulnak a hegyeken, a sólyomfélék

közül pedig (a vándorlás idején kivl) csak a hasznos vércsét (Tinnunculus

alaudarius Gray.) találjuk gyakran ; ritkább már az ölyüded sólyom (Fakó

subbuteo L.) és csak itt-ott jelenik meg, mint fészkel, a vándor-sólyom

(Falco peregrinus L.) egy-egy párja. Nagyobb számban jelenik meg és

a tenger színe fölött 1 500 méter magasságig mindenütt közönséges fész-

kel madár az egerész-ölyv (Buteo vulgáris Bechst.), melyet „érdemeiért"

részben tisztelnek, részben keményen szidnak, s a mely a vidék legnagyobb

rablójával, a héjával (Astitr palumbarius Bechst.) és a csínos kis karvaly-

lyal (Nisus comnuuiis Cuv.) együtt képezi a nép „kányáit", „sasait",

„Geier"-jeit s több efféléit. Sokkal szórványosabban találkozunk a hegy-

vidéken a szép méhész-ölyüvel (Pernis apivorus Gray.) és a gatyás-ölyvel

(Arcliibuteo lagopus Gould.), mint téli vendéggel (ritkán mint fészkelvel).

Az éjjeli ragadozó madarak közül legnagyobb számban az erdei- és a füles-

bagoly (Syrnium aluco Boie. és Otus vulgáris Flem.) jelenik meg, azután

következik a (legalább Stiriában) folytonosan gyérül kuvik (Athéné noctua

Gray.), a gyász-kuvik (Nyctale fzmerea Bp.), a láng-bagoly (Strix fiammea

L.), mely helyenként gyakori, továbbá a csínos törpe-kuvik vagy „kana-

kúcz" (Glaucidium passeriuum Boie.) és a törpe fülesbagoly (Epliialtes

scops Gray). Az uhu (Bubo maximus Sibb.) visszavonulva a nehezen meg-

közelíthet helyekre, mindenütt elfordul, de sehol sem gyakori ; továbbá,

leginkább kés öszszel és télen, a Galicziában közönséges uráli bagoly

(Strix tiralensis Pali. Syrnium macrura Natt), melyrl azonban bizonyos,
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hogy a magas hegyeken feszkel is nálunk. Költözésekor még a nádi vagy

rövidfül bagoly (Otí/s brachyotus Cuv.), s ritkán a tarkahasú bagoly

(Siirnia ulula Bp.) is megjelenik hegyeink között.

Tipikus alakok kerülnek ki a hegyi és az alpesi régióra nézve a

varjúfélék seregébl. Ilyen a vöröscsör szirti csóka (Fregilus graculus

Cuv.) Tirolban, Karinthiában, Salzburgban és állítólag a Kárpátokban is;

továbbá a mi hegyeinket és Dalmáczia magaslatait seregesen élénkít

sárgacsr szirti csóka (Pyrrhocorax alpinus Vieill.). Ezekhez járul a mag-

tör szajkó (Nucifraga caryocatactes Briss.), mely a mi hegyeinkben, kivált

az erd fels határán, legszívesebben a czirbolya-feny régiójában lakik

;

mogyoróéréskor azonban nem ritkán nagy számban jelenik meg a síkságon

is, st a Duna völgyében, a Dráva-fokon is ; Galicziában különben közön-

séges a dombos vidéken is, és Magyarországon a fenyvesekben mindenütt

található. A többi varjú-népség legközelebbi rokonaival, a szarkával meg

a mátyással együtt a szerényebb magaslatokon marad és a termékeny

fensíkoknak meg az alföldnek képezik olykor alkalmatlan, de semmikép

se igen jellemz népességét. A termetes holló (Corvus corax L.), ez a

„róka" a madarak között, aránylag gyakori fészkel alak az alsó Dunának

magyarországi pompás lapályain, de a hegyek közt, bár elterjedésének

nagy köre van, majd mindenütt ritka; olykor mégis tetemes magasságban,

megközelíthetetlen sziklapárkányokon fészkel.

A fajokban és egyedekben való legnagyobb gazdagság a verébalkatú

madarak csoportjában mutatkozik a hegyvidék madárvilágában is. Sokféle

vidám alakjukkal, mint könnyen fölfogható, az alsó hegyi-régióban lépnek

ezek leginkább eltérbe, a hol a legkülönfélébb lombos és tlevel fák, meg

a dúsan zöldel bokrok a bogyókkal és magvakkal, s az illatos tarka virá-

gok erdeje a rovarok nyüzsg seregével gazdagon terített asztalt alkotva

számukra, a legkedvezbb föltételeket adja életükhöz. A czinkék, fakúszók,

ökörszemek, gébicsek, rigók, fülemülék, barázdabillegtetök, pacsirták, pin-

tyek* s több efféléknek az alföldrl és a dombvidékrl jól ismert vidám

seregéhez járul még néhány faj, melyek, ha nem szorítkoznak is a hegy-

vidékre, többé-kevésbbé mégis jellemzk e tájakra. Ezekhez tartozik a

fenyves és a kontyos czinke (Parus aterh. és LopliopJianes cristatus Kaup.),

* A pintyfélék közönséges fajai, mint a csiz, tengelicz, kenderike, zöld kenderike, nem lépik

át a hegyi régiéit; a házi veréb elterjedésének fels határa körülbelül 1500 méter magasságban van,

de ritkán megy fel odáig.
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az örvös rigó (Turdus torquatus L.), a szürkebegy fülemüle (Accentor

moduláris L.), a délvidéki hegyi poszáta (Phyllopneuste Bonellii), mely

éjszaki Stiriában és Salzburgban is fészkel, — a hegyi vagy sárga billegtet

(Motacilla sulphurea Bechst.), a szirti rigó (Petrocincla saxatilis L.),

a Tirolban és Krajnában az Altvater-en, bár ritkán, észlelt sárga pintyke

(Citrinella alpina) és sok más. jellemzbb a hegyvidékre a búvár rigó

(Cinclus aquaticus)^ mely hegyi patakjaink gyönyör vidékeit egész

ÍÓOO méter tenger fölötti magasságig élénkíti; azután egész a hóhatárig

felvonuló vízi pipiske (Anthus spinoletta), továbbá szi vándorláskor a

hegyi pintyke (Fringilla montifringilla L.) és az élénk szín keresztcsr

pintyek, melyek közül a Loxia curvirostra Gm. nálunk fészkel, a Loxia

pityopsittacus Bechst. pedig csak átvonulásában lakja a Kárpátok és Alpesek

fenyveseit ; a Loxia bifasciata Br. már júliusban vagy augusztusban gyakran

seregesen , s a karmazsin-pirók (Carpodacus erythrina Gray.) egyesével

jelenik meg a Kárpátokban ; ritkán, télen, ugyanezen hegyekben a fenyves-

pirók (Pinicola emicicator Cab.) is látható.

A növényzet gyérlésével és az alsóbbrend állatok megcsökkenésével

a madárélet is zajtalanabb ugyan a tulajdonképeni havasi régióban s a fajok

és egyedek' száma megcsappan, de annál tipikusabb, a magas hegyekhez

alkalmazkodott alakok jelennek meg. Emlékezzünk meg elször is a szép

havasi fülemülérl (Accentor alpinus Bechst.), mely az Alpeseknek egész

2500 méter magasságon túl, az éjszaki és déli Kárpátoknak pedig csak

legmagasabb pontjain sajátja ; mind a mellett elfordult a Schneekoppé-n,

az Altvater-en és Dalmácziában is. Ehhez vehetjük a hegyi fülemülét

(Accentor montanellus) , mely ázsiai jövevény s mint igen ritka vendéget

a délkeleti felföldön (Erdélyben) észlelték. A Kárpátokban és az ausztriai

magas hegyekben találjuk a vörösszárnyú sziklakúszót (Tichodroma mura-

ria), mint e régió meredek sziklafalainak tipikus madarát, mely télen leszáll

a völgyekbe és síkságokra, st nem ritkán a nagyobb helységekben és

városokban (Grácz, Budapest) is látható, a mint a templomtornyokon ide

s tova kúszik. Ritkaságképen látták e szép madarat Csehországban, és

mondják, hogy télnek idején Dalmácziában is elég gyakori. A Kárpátokban

inkább egyenként, az Alpesekben némely helyen elég gyakran található a

havasi pintyke (Fringilla nivalis L.), mint az alpesi, részben a havasi

régiónak jellemz madara, melyet csak az igen kemény tél kényszerít le

alacsonyabban fekv vidékekre.

35*
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A rilka, de nálunk is fészkel délvidéki szirti fecske (Cotyle rupestris

Boie.) majdnem csak Dél-Tirolra és Karinthiára szorítkozik. Ugyanitt

honos, bár ritkán Fels-Karinthia és a Partvidék sziklás hegyein is található,

a kék rigó (Monticola cyanea Cab.), mely az isztro-dalmácziai parton

állandó madár; mint ritkaságot Offenbánya mellett a Salamonkövön látták-

Erdélyben, s valószínleg Brassómegyében is elfordul.

Megemlítjük még a havasi pacsirtát (Otocorys alpestris Bp.), mint

Európa keleti s Ázsia éjszaki részérl való érdekes vendéget, mely az

osztrák Alpesekben (Karinthia, Tirol) csak szórványosan és, a mint látszik,

igen ritkán jelenik meg, de az éjszakkeleti és délkeleti Kárpátokban kés

szszel és télen seregesen látható ; 1 855-ben Morvaországban is látták.

Az úgy nevezett „hosszúkezek" (Macrochires) közül nemcsak a jól

ismert kazári fecskét (Cypselus apus Iliig.) találjuk hegyeink között, mely

a dombvidékeken és síkságon a meredek szakadékokon, templomtornyokon

stb. fészkel, hanem legközelebbi rokonát, a délvidéki és jóval nagyobb

havasi fecskét (Cypselus melba Iliig.) is ; ennek legéjszakibb lakóhelye,

a mennyire jelenleg tudjuk, Tirolban van, a hol áprilistól augusztusig a

sziklákon és épületeken egész 2000 méter magasságig gyakran látható;

már inkább csak egyesével látták fészkelni Salzburgban, Fels-Ausztriában,

Karinthiában, a Partvidéken és Stiriában, bár költözéskor (szeptember)

néha, például Karinthiában , nagy csapatokban is megjelenik ; Erdélyben

csak mint nagy ritkaság fordul meg.

Hogy a hegyvidék madárvilágáról legfeltnbb jelenségeinek tekin-

tetbe vételével alkotott képet kikerekítsük, röviden még a harkályokról és

a kakukról kell megemlékeznünk. A hegyek közt ritkább kis és közép

tarka-harkály (Dendrocopus minor Koch és D. medius Koch.) helyébe, az

egyes területeken változó gyakorisággal, a szürke-, a zöld- és a fekete

harkály (Picus canus Gm., P. viridis L. és Dryocopus martius Boie.),

valamint a nagy tarka-harkály (Dendrocopus major Koch) lép, mely a

lapályokon is mindenütt ott van, st helyenként nagyon közönséges.

Különben a legtöbb harkályra nézve nem nehéz kimutatni, hogy tartóz-

kodáshelyének megválasztásában inkább irányadó a fák minemsége, mint

az abszolút tenger fölötti magasság-. így valamennyi említett faj a síkságon

is honos ; még a fekete harkály is elfordul nem csak az alsó, illetleg

közép Duna halomvidékein, hanem a tulajdonképeni alföldön is. jellemzbb

a hegyvidékre a háromújjú harkály (Picoides tridactylus Gould.), mely
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Stiria éjszaki részén csak fönn a magasban, és csak szórványosan fészkel az

erdöv határán; az Alpesekben számra nézve egyáltalában gyéren fonlúl

el, a Kárpálokban ellenben helyenként közönséges. Különben a Dráva-

fokon ezt a fajt is látták. Ugyanazt mondhatjuk a fehérhátú harkályról

(Dendrocopus leiiconotus Bechst.), a mely éjszaki alak; ez Galieziában

helyenként állandó madár, azon felül elfordul a morva-sziléziai hegyekben

és egész Tirolban ; a többi alpesi tartományban és Magyarországon azonban

igen ritka; ellenben a dalmácziai hegyekben gyakori. A Dráva-köz lapá-

lyain igen közönséges jégmadár (Alcedo ispida L.) a hegyekben túl megy

a 20O0 méter magasságon. A kakuk, mely függleges irányban való

elterjedésében nem sokkal marad a jégmadár mögött, bizonyos értelemben

a vizenys és mocsáros erdségek jellemz madara.

Külföldi vadászni való és hasznos madaraknak a hegyvidékeken való

meghonosítására ali°" tettek mésr kisérletet, bár többször tervezték ; neveze-

tesen Rudolf trónörökös O fensége intézkedett, hogy a Perdix chukar Gray

nev szirti fogoly néhány példányával, mely a Kaukázus csekélyebb (erdtlen)

magassági övében mindenütt honos, a Kárpátokban tegyenek meghonosító

kisérletet ; azon felül újabban legalább ajánlották, hogy a rokon fajdfélékkel,

valamint a fáczánfélékkel tovább is tegyenek próbákat.

A hegyvidék csúszó-mászói, kétélti és Italai.

Hegyvidéki faunánkhoz, a mennyiben megbízható adataink vannak,

mintegy 24 csúszó-mászó és kétélt számítható; megjegyezvén természe-

tesen, hogy a talaj és a rajta lev növényzet minemsége gyakran ezek

függleges elterjedésére is irányadóbb, mint az abszolút tenger fölötti

magasság. így a fürge gyík (Lacerta agilis L.) Tirolban csak 400 méter

magasságig megy föl, holott az Alpesek többi vidékén még az 1300 méternyi

magasságon túl is elfordul. A fajok nagyobb része tetemesen túllépi a

hegyi régió fels határát; egyesek az alpesi régióra jellemzk, st kett

bátran a havasi régió alakjai közé számítható. A fürge gyík, (mely a hegyeken

ritkább) és a zöld gyík (Lacerta viridis) a hegyi régióban, a fali gyík

(Lacerta muralis Laur.) és a lábatlan gyík (Anguis fragilis L., 1500 méte-

ren túl is) az alpesi régióban maradnak , az elevenszül gyík (Lacerta

vivipara Jacq.) pedig 3000 méternél már átlépi az elméleti hóhatárt.

A siklók közül az örvös siklót (Tropidonotus natri.x) és Aesculapius

siklóját (Coluber Aesciilapii Latr.) megtaláljuk egészen az alpesi régióig:
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az elst állítólag még 2000 méter magasban is. Figyelmen kivül hagyva

a délvidéki sírna siklót (Coronella girondica), mely elterjedésében a mi

fauna-területünkön csak Dél-Tirolra (Monté Baldo) szorítkozik, marad még

hegyvidékünk számára a helyenként igen gyakori koronás sikló vagy réz-

kígyó (Coronella austriaca Laur.), melyet a keresztes vagy béri viperáéhoz

hasonló színezete tüntet ki ; továbbá a koczkás sikló (Tropidonotus tesselah/sj,

mely Csehország közép táján majd olyan gyakori, mint az örvös sikló; és

végre a délibb vidékekre szorítkozó sárgászöld sikló (Zamenis viridiflavus

Wagl.).

Sokkal jellemzbbek a hegyvidékre a mérges kígyók^ melyek közül az

osztrák-magyar monarchiában három faj él. Egyikök, az áspis-kigyó vagy

Redi viperája (Vipera áspis Merr.) különösen Dél-Tirolra és az illyriai

partvidékre látszik szorítkozni és az alpesi régiónak majdnem fels határát

éri el ; a másik két faj a monarchiának mindkét felében otthonos, még

pedig, nevezetesen a délibb vidékeken, egyazon területen is lakik. A leg-

elterjedettebb és minden osztrák tartományban honos a keresztes vagy béri

vipera (Pelias vagy Vipera berus), fekete változatával '(Vipera prester L.)

együtt, melyet a hozzá nem értk gyakran összetévesztenek az ártalmatlan

örvös sikló fekete példányaival; ez egész 2.600 méter magasságig elfordul.

A homoki vipera (Vipera ammodytes)^ melyet állítólag már a Raxalpe

magaslatain is láttak, az Alpeseknek inkább déli vidékeire szorítkozik

;

helyenként azonban igen közönséges; és érdekes, hogy, a mint látszik, az

áspis-kigyóval ellentétben, mely inkább a homokk-hegyeket szereti, némely

vidéken kizárólag a mészhegyeken tartózkodik. Dél-Tiroltól, hol neveze-

tesen Bozen környékén honos, el van terjedve egész Karinthiában, Stiria

déli részén, Krajnában, Isztriában, Dalmácziában, Dél-Magyarországon egész

Erdélyig (Déva), st Erdélyen túl is. Európának ez a legveszedelmesebb

mérges kígyója az Alpesek egyes vidékein aránylag rendkívül nagy számban

jelenik meg; a Sann völgye elöhegyein, valamint a szomszédos területeken

a béri vipera tipikus alakjával és fekete fajváltozatával együtt található a

völgy síkjától fel egész 500—óoo méter magasságig a tenger színe fölött,

és a déli Mész-Alpesekben még 1.300 méter (4.000 láb) magasságban is

elfordul. Az ember egy cseppet sem zavarja; st egyes helyeken épen

az ember közelében üt tanyát; némely helységben a melegágyakban s más

ilyen helyeken találták. Magyarországon, nem messze Dévától , 1880

deczember havában egj nem rég nyitott kbányának (labrador-trachyt)
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mintegy 30 méternyi területén több mint 100 példányt találtak, melyek

a kövek között aludták téli álmukat.

A kétéltek közül nyolez faj lakik az alpesi régióban, azaz nyolez iaj

hagyja el tulajdonképeni hazáját, a síkságot és emelkedik lel egész az alpesi

régió magasságáig : e régióra különben csak egy jellemz, t. i. a fekete

szalamandra (Salamandra atra), melynek f elterjedési köre az Alpesekben

1.000— 2.300 méter között van, de az Altvater turfás lejtin, a Szudetákon

és a Kárpátokban is (?) elfordul, bár ritkán. Sokkal nagyobb területet foglal

el a havasi gte (Triton alpestris)^ mely, nem tekintve vízszintes irányban

való nagyobb elterjedését, a völgy síkjától kezdve (Stiriára nézve bizonyos)

egész 2.100 méter tenger fölötti magasságig (Tirol) elfordul. A színváltó

varangyék (Bufo variábilis) és a foltos szalamandra (Salamandra macu-

losa) kivételével, melyek nálunk inkább a dombvidéket és a lapályokat

kedvelik, a leveli béka (Hyla arborea), a vízi béka (Rana esculenta), a

gyepi béka (Rana femporaria), a vöröshasú béka (Bombinator ignens) és

különösen a földi béka vagy szürke varangyék (Phryne vulgáris) mind

átlépi a hegyi régió fels határát a nélkül, hogy — mint könnyen érthet —
a területre nézve jellemz volna.

Bármily nagy jelentségk van is a hegyi tavaknak geológiai, földrajzi

és gazdasági tekintetben; bár mennyire gazdagon és változatosan vannak is

Alpeseink öntözve; s akár a föld fölött, akár a föld alatt alkotnak üstöket,

medenczéket s más hasonlókat a kristályviz folyócskák, avagy a groteszk

szirtekkel párkányozott zuhatagok : faunisztikai szempontból mindennek

csak alárendelt szerepe van. Az Alpesek vizei csak kevés fajnak, aránylag

kevés egyénnek adják meg a szükséges életfeltételeket ; annyira, hogy még

a gerinczes állatok legalsó osztályának, a halaknak élete is teljesen háttérbe

szorul itt. Az „igazi" alpesi tavak tekintélyes része olykor-olykor teljesen

kihaltnak látszik a szabad szemnek ; tiszták azok , s a meddig a szem

csak belepillanthat a sötétzöld haboknak gyakran tetemes mélységébe, még
csak nyoma sem mutatkozik bennök az állat-életnek. Ilyen gyakran a kis

„Augstsee", a „Wildensee", a „Weissensee" és mások az Alpesekben,

valamint a magasan fekv kárpáti tavak egy része is. Másként áll a dolog

az Alm-tóval, az Altausseei tóval, a Grundéi-, Grün- és Hallstadti-tóval,

a Gosau- és a Lambath-tóval, a völgymedenczében fekv Mond-, Wolfgang-

és Traun-tóval, továbbá Karinthia, Krajna és mindenekeltt Tirolnak egyes

nagyobb tavaival. Igen jellemz egyes 2.000 méteren felül, Tirolban egész
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2.500 méterig fekv hegyi tavakra egy gyönyören színezett pisztráng,

a Sahno salvelinus (Saibling, Schwarzreutel) , mely különben nagyságában

és szinezetében lakóhelyének fekvése és a víz tulajdonsága szerint gyakran

változik. Egy magasságig jut evvel a közönséges pisztráng (Trutta fario),

gyakran a botos kölönte * (Cottus gobio) és a fürge csellé (Phoxinus laevis).

Alantabb marad a csapó sügér (Perca jluviatilis) a tarka menyhal (Lota

vulgáris), a dobáncs vagy fejes domolykó (Squalius dobula Heck.), a kék

pisztráng (Coregonus Wartmaimi, „Rheinanke"), mely, a Bodeni tavat nem

tekintve, Ausztriában a többi közt a Traun-, Atter-, Mond-, Wolfgang-,

Hallstadti- és Fuschel-tóban honos ; megemlítend itt továbbá a piros-

szárnyú pisztráng (Coregonus fera, „Kröpfling"), mely a Bodeni-, az

Atter- és a Traun-tóban él, a közönséges potyka (Cyprinus carpio), a

czompó vagy czigányhal (Tinca vulgáris), a rózsa-márna (Barbus Jluvia-

tilis), a dévér keszeg (Abramis brama), a vörös-szárnyú konczér (Leuciscus

rutilus, „Blattén"), a gyöngyös keszeg (Leuciscits Meidingeri), a zászlós

timalykó vagy pénzes pisztráng (Thymallus vexillifer, „Asch, Aesche"),

a tavi pisztráng (Trutta lacustris), a csuka (Esox lucius), a fenékjáró küll

(Gobio Jluviatilis) a csík, stb.
**

A hegyvidék alsó-rend állatvilága.

A gerincztelen állatok közül a hegyvidéki faunában mind a fajok,

mind az egyedek számára nézve az ízeltlábúak, nevezetesen a rovarok az

uralkodók. Nem tekintve amaz érdekes viszonyosságot, mely sok rovar és

gyönyör alpesi flóránk között van, melynél fogva a rovarok a virágpor

átvitelével a növényeknek tesznek szolgálatot, maguknak pedig a növé-

nyekben táplálékot és védett lakást találnak : különösen figyelemre méltó

az a könnyen megmagyarázható tény, hogy a magasabb régiókban fogynak

a növényev alakok, és szaporodnak a ragadozó meg szárnyatlan rovarok.

A fedeles szárnyúak, lepkék, legyek és hártyás szárnyúak képezik itt az

uralkodó és legtüzetesebben átvizsgált rovarrendeket; a félfedelüek, egyenes-

szárnyúak és reczésszárnyúak ezekkel szemben rendkivül gyéren vannak

képviselve. Tetemes ismét a pókfélék száma és csekély a százlábúaké, meg

* A halak népies magyar neveit legnagyobb részt Ilennin Ottónak „A magyar halászat könyve"

CZÍmü sajtó alatt lev munkájából vettem át, szerzje megengedvén, hogy kéziratát használhassam. — Afordító.
" A Traun-tóban (1.284 láb tenger fölötti magasságban) körülbelül 25, az Atler-tóban (1.434

láb magasan) körülbelül 2:), a Hall.st.idti tóban (1.557 láb magasan) körülijeiül 11, a F.ambalh-tóbau.

j."|H és 3.213 láb magasan) körülbelül 4 faj hal van.
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a rákoké. A hegyi és alpesi bogarak (fedelesszárnyúak) száma nagyobb

ugyan mint a lepkéké; mindamellett rejtzköd életmódjuk miatt kevésbbé

tnnek szembe, különben a fanövés határáig a régi, napsütötte irtásokban,

melyek talaján srn burjánzanak a hajtások, bokrok és más egyebek,

egyes alakcsoportokban (czinczinbogarak, aranybogarak, orrmányos boga-

rak, ritkábban a díszbogarak) ezek is inkább eltérbe lépnek. A lepkék,

legyek és hártyásszárnyúak is nagy mennyiségben röpködnek az ilyen

helyeken, de nem kevesebb számban keresik fel az illatos réteket, st a

bentt „facsúsztatókat" is. Az alsórend állatélet, miként több ízben emlí-

tettük, a fels alpesi régióban hirtelen csökken ugyan, de kihalni, még

a havasi régióban sem hal ki teljesen. így találtak még 3.270 méter

magasságban is „kövek alatt és a hóvíz alkotta pocsolyákban" egy kis vízi

bogarat, a Helophorus glacialis-t, a Habicht (Stubai) jégárján (3.274 m.)

a havasi kaszás-pókot (Opilio glaciális), a jégárak szélén az Erythraeus

glaciális és Rhyncholophus nivalis nev atkákat, továbbá a Gurgel- és a

Pasterze-jégáron az úgy nevezett „havasi bolhát" (Desoria glaciális), ezt

a fekete, igen szrös kis rovart a serte-farkúak (Thysanura) csoportjából.

E nevezetes jelenségekhez sorolandók még egyes különböz rovarrendekbl

való ide tévedt alakok, melyek majd maguk jószántából, majd a széltl

odasodortatva jutottak a havasi régióba.

Az osztrák-magyar monarchiának 7.950 bogár/aja közül általában

mintegy 800 faj, s mintegy 280 tipikus, sajátlagos alpesi alak lakik a

hegyeken; igen jellemzk a Carabus alpinus, a C. carinthiacus, C. alpestris

futrinka-fajok; a Cychrus angnstatus, a Nebria Hellwigii; továbbá a Helo-

pkorus-nem a H. glaciális és // alpimis fajokkal; a Homalota alpicola;

a ganajtúró bogarak közül az Apliodius putridus és A. piceus; az orrjas

bogarak közül az Otiorhynchus alpicola, az aranybogarak közül az Oreina

nivalis és O. monticola, a katicza-bogarak közül az Adalia alpina és sok más.

Egész faunánk 3.000 lepke-fajából a tiroli magas hegyekben 700 faj

és 85 fajváltozat fordul el, melyek közül 271 fajt „ közönséges "-nek kell

tekintenünk. A hegyi és alpesi régió tipikus fajaiként példaképen a követ-

kezk említhetk meg: Pamassius delius, Pieris callidice, Colias Phico-

mone, Lycaena (négy fajjal), Melithaea (három fajjal), Erebia (húsz tájjal),

Argynnis Pales, A. Thore, Zygaena exulans, Z. Mannii, Arctia flavia,

A. Quenselii, Hepialus carmis, H. Ganna, Psyche plurnistrella, Agrotis

(négy faja), Dianthoecia (két faja), Hadena perni.x, Crambus (két íaja),

36
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néhány Tortrix; a Leucania, Plusia, Acidalia, Cleogene, Sphaleroptera,

Tinagma, Ornix nemek, valamint mások is jellemz alakokkal gazdagítják

e vidéket.

A legyek vagy kétszárnyúak rendjébl (4.000 faj, melyek között 22

faj a monarchiának kizárólagos sajátja) aránylag kevés jellemz van a hegy-

vidéki faunában; ilyenekúl tekinthetk a többi közt: a Tabanus borealis,

Clieilosia montana, Sericomyia lapponica, S. borealis, Arctophila bombi-

formis, Trixa alpina, Aricia longipes, Eriphia montana, Loxocera elongata,

Amalopis tipulina, Trichocera Simonyi, Cyrtopogon-íajok stb.

Fontosabbak a hártyás,szárnyúak, melyek a monarchiából 7-66o fajban

ismeretesek s melyek közül mintegy 3 százalék a hegyvidéki faunára esik.

Van ezek között néhány levéldarázs (Lyda pumilionis, L. laricis), néhány

fürkész (Iclineumon conjitgalis, I. variolosus, Amblytel.es fóhansoni), egy-két

kaparó darázs (Crabro rhaeticus, Cr. alpirius), egy hangya-kép darázs

(Mutilla fasciata); megjelenik a Dufourea alpina magános méh, a havasi

álarczos méh (Prosopis alpina), egy csalóka méh (Panurginiis montamis),

a hegyi gyapjas méh (Anthidium montanum), a havasi kmíves méh

(Chalicodoma alpina), több Sapyga- és Osmia-{a.j ; a havasi dongó-méh

(Bombus alpinus), továbbá a Bombus Proteus, B. lapponicus és több más.

A mézel vagy házi méh (számos fajváltozatával) a dús virágú alpesi réte-

ken, a gyakran termelt tatárkán igen kedvez életföltételeket talál, azért

a hegyvidékek lakói kiváló szeretettel zik a méhtenyésztést.

Az igazi egyenesszárnyúakat (Orthoptera genuina; összesen 164 faj)

a tiroli hegyeken 94 faj képviseli, melyek közül 9, a fajváltozatokkal 1

2

sajátos hegyi alak; a hegyvidéki faunára kiválóan jellemz a Pezotettix nem

(P. colbelli, P. baldensis).

K7, ál-reczésszárnyúakat (Pseudoneuroptera; 134 faj) igen jellemzen

képviselik egyes fajok a Dictyopteryx (D. alpina) Taeniopteryx, Nemura,

Epitheca (E. arctica, E. alpestris) nemekbl; továbbá az igen elterjedt nagy-

fej fátyolka (Perla cephalotes) és az éjszaki szitaköt (Aesclina borealis).

Ezekhez csatlakoznak a reczésszárnyúak (Neuroptera; 248 faj, melyek

között 152 a tegez-szitakötkre - - Phryganida - - jut) az Altvater-en él

Peltostomis sudetica-vú, az Acrophylax cerberus (Tátra), a Chaetoptery-

gopsis Mac LacJilani, Psillopteryx porosa (Altvater), Phryganea obsoleta

nev fajokkal és másokkal. E rendbl mintegy 28 faj lakik Tirol magas

hegyein, de bennszülött alpesi fajnak csak a Drusus monticola tekintend.



283

KJél/edeliiék (1.400 faj) közül végre a következk tekinthetk tipilcus

hegyi lakóknak: Aradus crenaticollis^ Stracfiia dominula var. rotundicollis^

. Uydus nipestris^ Salda riparia; továbbá Psallus pinicola, Ps. Kolenatii^

Plagiognathus alpinus, Psylla rhododendri.

A pókfélék (egészben 7°° faj), miként már említettük, a hegyvidéki

faunában is jól vannak képviselve; nevezetesen Tirolból 514 fajt ismerünk,

melyek közül az alpesi régióban és fölötte 101 faj jelenik meg s ezek közül

ismét 84 faj kizárólag a magas hegyek sajátja; alpesi típusokként példa-

képen a következket nevezhetjük meg: Epeira alpica
1

Zilla montana^

Lyniphia álpina^ Theridium Frivaldszkyi^ Cryphoeca carpathica, Chira-

canthium nipestre, Tróchosa hungarica^ több Erigone-faj (E. Helleri^

E. alpigena stb.), Opilio glaciális^ Rhyncholophus nivalis^ Erythraeus

glaciális és Rhyncholophus nivalis.

A százlábúak osztályát, mely alakokban általában szegény (l 75 faj), az

alpesi állatvilágban a Lithobius^ Glomeris, Craspedosoma, Polydesmus nem

néhány faja képviseli; így a Glomeris tyrolensis^ Gl. cárpathica, Craspedo-

soma carpathicum. A Polydesmus noricus Karinthiában 2.050 méter tenger

fölötti magasságban él ; egy hozzá közelálló faj, a P. tatramis a Tátrában honos.

A rákok közül a folyami rák rendesen az alsó hegyi régióban marad,

és az 1.150 méter tenger fölötti magasságot Svájczban sem lépi túl; közel

rokonát, a szirti rákot (Astacus saxatilis)^ mely Svájczban legfeljebb 2.000

lábnyi (mintegy 667 méternyi) magasságban fordul el, eddig csak Isztriá-

ból, Dalmácziából és a Garda-tóból ismerjük. Ez osztály apró tagjainak

nagyobb része, figyelmen kivl hagyva a halakon élsködket, a melegebb

völgyi tavak régiójában marad (így a Bosmina longirostris^ Sida crystal-

lina^ Daphnia hyálina^ Leptodora hyalina, Bythotrephes longimanus a

Traun-tóban stb.); mások, mint a közönséges „vízi bolha" (Daphnia pulex),

Polyphenius oculus^ Gamiuarus pulex^ egyes Lynceus- és Cyclops-íajok,

valamint némely kagyló-rákok (Cypris) feljebb, részben az alpesi régióba

is felmennek, mint Tirolban a Cyclops Gredleri (5.000 láb magasban) és

a Candona brachyura (4.500 láb magasban). így van ez a Cseherd hegyi

tavaival is; itt találták egyes tavakban az érdekes Holopedium gibberum

nev ágas szarvú rákocskát is.

A puhatestek közül mintegy 100 fajról bizonyos, hogy a hegyvidék

magaslatain lakik. Jellemz hegyi alakokat szolgáltat a csigák közül a

Vitrina nem, melynek fajai részben a 2.300 méter tenger fölötti magas-

36*
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ságon is túlmennek e's egyes alakokban, mint a Vitrina pellucida, 1
'.

glaciális^ V. nivalis és /
'. elongata az egész alpesi vidéken cl vannak

terjedve; mások ellenben, mint a /
'. membranacea^ V. hiemalis és /

'. albina

eddig csak az Ötz-völgyi jégárak párkánya mellékén voltak találhatók.

A csigák közül tipikus még a Helix alpestris^ II Preslii^ II glaciális^

II. ricdis (var.), II. alpicola (var.); Pitpa gularis^ P. arctica, P. claustralis,

P. Gredlen\ P. leontina; Clausilia alpicola (var.), Cl. septemtrionalis
^

Cl. alpestris (var.), Cl. asphaltina^ Cl. badia; végre a csupasz vagy hazátlan

csigák közül a különösen alpesi Árion nivalis^ melyet az Ötz-völgy terü-

letén fedeztek fel; a Limax Bielzi^ mely a Kárpátokból ismeretes, stb.

Erdélyre nézve kiváló faunisztikai jelentségük van a Baleoc/ausiliá-knak,

vagy, miként most nevezik, Aloptá-knak, melyek ott kizárólag a juramész-

hegyek szikláin élnek. E nevezetes nembl mintegy 16 faj ismeretes, közöt-

tük az Alopia pomatias, A. Plaueri^ A. Bielzi^ melyek apró zuzmókkal

táplálkoznak s házuk nyílásával a sziklára tapadva, a legégetbb Nap

hevében is ott maradnak. A Campylaea Rossmássleri és a Vertigo tatrica

a Tátrára és átalában a Kárpátokra szorítkozik.

A szabadon él férgeknek magasságban való elterjedésérl igen kevés

adatunk van ; a magasban is csak azok a fajok találhatók, melyek a síkságok-

sajátjai; így mindenek eltt a közönséges földi giliszta, mely egész a hóhatárig

közeledik
;
gyérebben lép fel a hegyi régió mocsáros kis tavaiban a lónadály,

mely Svájczban egész 4.500 láb tenger fölötti magasságig fölhatol, holott

az orvosi nadály a neki megfelel szabadabb, meleg mocsáros vizekben mái-

nem található. Ezekhez sorolható még néhány sodró-féreg (Rotatoria) és

örvényl-féreg (Turbellaria). Ez utóbbiak közül például a Planaria nigra

var. sudetica nev fajt az Altvater minden forrásvizében, s gyakran találták.

II. Az alföld állatvilága.

Az állatok vízszintes irányban való elterjedése.

Monarchiánkban a 446.009 négyzetkilométernyi hegyes vidékkel

szemben 178.000 négyzetkilométer esik a síkföldre, melynek legnagyobb

része alföld; tulajdonképi, földrajzi értelemben vehet fennsík csak kevés

van. Vannak azonban a kett közt átmenetek, melyek gyakran alig vehetk

észre, s melyeket csak kevéssé méltattak figyelemre, habár az állat- és

növényvilág eltér kifejldésére igen nagy jelentségek. Az osztrák-
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magyar monarchia síkságainak különböz jelleme, melyrl röviden már

a bevezetésben megemlékeztünk, e síkságoknak a ffolyam s annak leg-

kiválóbb mellékfolyói mentén való elterülése, továbbá az éjszak-keleti vidé-

keken a Szarmata-, a délieken a lombard-velenczei alfölddel való érintkezése

okozza, hogy alföldi faunánk feltnen gazdag s különösen, hogy idegen,

részben meglehets különszerú elemek találkoznak benne.

A síkság emlsei.

A denevérek közül mintegy 2 O fajról mondhatjuk, hogy síkságainkon s

a szomszédos alacsony dombvidéken lakik, megjegyezvén, hogy kevés azon

fajok száma, melyek a lapályokra szorítkoznak, a mennyiben több faj id-

szakonként vándorol a hegyekrl le az alföldre, vagy megfordítva, az alföldrl

a hegyekbe, st az éjszaki vidékekrl a mélyen lent fekv déli vidékekre is,

miként ez az éjszaki /
T
espertigo Nilsonii-xóX, a Vespertilio dasycneme és más

fajokról ismeretes. A míg e vándorlásokat, melyek — sajnos -- igen nehezen

kísérhetk figyelemmel, pontosabban meg nem ismerjük, a denevérek föld-

rajzi elterjedésérl nem alkothatunk igaz képet. A kis és nagy patkós-orrú

denevéren (Rhinolophus hippocrepis és Rh. ferrum equinum)^ a hosszúfül

denevéren (Plecotns auritus), a korán röpköd denevéren (Vesperugo

noctula)^ a késn röpköd denevéren (Vesperugo serotinus) és más elterjedt

fajokon kivül több érdekes délvidéki fajt sorolhatunk fel monarchiánkból

;

ilyen a RJiinolopJms clivosus (Morvaország, Dél-Magyarország [Baranya,

az egykori Bánság], Dél-Tirol [Garda-tó], Isztria, Dalmáczia), a Rh. eitryalc

(Dél-Magyarország, [Budapest jobbparti vidékén is], Garda-tó, Trieszt és

délibb vidékek) ; továbbá a Miniopterus Schreibersii (Alsó-Ausztria, Dél-

Magyarország, Erdély, Bukovina, Dél-Tirol, Isztria) és a Vesperugo Kuhlii

(Dél-Tiroltól Horvátországig). A már említett Vesperugo Nilsomi fajon

kivül, melynek monarchiánkban való eljövctelérl legalább is azt mond-

hatjuk, hogy „egy kicsit ritka", az éjszaki alakok faunánkban a következk :

Vespertilio Bechstenii (Morvaország, Alsó-Ausztria, Magyarország, Galiczia),

Vespertilio Nattereri (Éjszaki Tirol, Csehország, Morvaország, Alsó-Ausztria,

Magyarország, Galiczia). A Vespertilio eiliatus-ról fauna-területünkön még

keveset tudunk; állítólag Alsó-Ausztriában is találták; a morvaországi bar-

langokban bizonyosan elfordul. Rendkívül érdekes az a bizonyos tény, hog)

a jóval éjszakibb Vespertilio mystacinus Csehországon, Galiczián. Bukovinán.

Morvaországon. Alsó-Ausztrián és Magyarországon kivül Horvátországban
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és Dalmácziában is elfordul. A Vespertilio Capacinii nev iajt Tirolban.

Morvaországban és Dél-Magyarországban (Horvátország) s a nálunk ritka

Vespertilio dasycnemé-t, mely a síkságra jellemz faj, Morvaországban és

Dél-Magyarországon találták. A denevérek rendkívül nagy számban vannak

Magyarország déli részén, a Szerémségben ; tavaszkor (április, május),

valamint augusztus végén és szeptemberben nagy buzgalommal vadászva

a rovarokra, seregesen röpködnek nemcsak a fasorokban és a házak köri,

hanem (mint a Vespertilio dasycneme és más fajok) a nádasok és mocsarak

fölött is ; az erdk vén, odvas fáiban is száz- meg százanként tartózkodnak

e hasznos teremtmények.

A rovarev'ó emlsök ÍO faja közül csak két tipikus délvidéki alak

említend: az úgy nevezett „vak vakondok" (Talpa coeca) Dalmácziában s

állítólag a Rajna völgyében, meg a kisded cziczkány (Crocidura suaveolens)

Isztriában és Dalmácziában.

Figyelmen kívül hagyva a ragadozók rendjébl való házi alakokat,

meg az újabb idben „faji méltóságra" emelt vadász-menyétet (Mustela

fnro)^ s leszámítva a hegyvidék faunájához sorolt fajokat (hiúz, medve),

a ragadozók rendjébl 13 faj jut a síkságok és a dombvidékek régiójára.

Ezek közül két faj Európa keleti, egy pedig déli vidékeinek sajátja. A keleti

fajok egyike, a nyércz (Foetorius lutreola), ez eltt tovább terjedt nyugot

felé, mint földije, a tarka görény (Foetorius sarmaticus)^ melyet már

1840-ben Bukovina igen ritka lakójaként emlegettek. A nyércz otthonos

volt Sziléziában, az éjszaki Kárpátokban, Cseh- és Morvaországban; Erdély-

ben, s különösen Fels-Magyarországban, hol még ma is otthonos s gyakran

látható. — A déli fajt, a sakált (Canis auretcs), melynek elterjedése éjszaki

határául eddig Dalmácziát (nevezetesen Curzola szigetét) tekintették, újabb

idben a magyar alföldön is találták. Az els bizonyító példányt 1879

november 7-én ejtették el az Al-Duna nádas erdejében (Eszék mellett),

melyet Rudolf trónörökös igazi sakálnak, a Balkán-félszigetrl, Szíriából

és Palesztinából származó példányokkal megegyeznek ismert fel; egy

másik példánynak, melyet ugyanakkor s ugyanott láttak, sajnos, sikerit

elmenekülnie. A második példány 1882 január 17-én esett zsákmányul

Hevesmegyében (Debr határában) és a magyar nemzeti múzeum gyjte-

ményébe került. Azóta beható kutatások egészen bizonyossá tették, hogy

a sakált a többek közt a Szerémségben „nádi farkas" néven ismerik és

gyakran ejtik el.
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A farkas még ma is igen nagy területen el van terjedve; Karinthia keleti

részétl egész Krajnában, Déli Stiriában, Horvát-Szlavonországban , Bosz-

niában, Magyarországnak kevésbbé déli, mint inkább keleti és éjszakkeleti

részeiben, Erdélyben, Galicziában és Bukovinában helyenként és idnként

igen gyakori, st közönséges jelenség. Csehországban az utolsó farkast

1 850-ben ejtették el Leitomysl mellett ; Alsó-Ausztriában, a hol ez eltt

Lilienfeld területén, az Ötscher és Schneeberg környékén különösen honos

volt, itt-ott ejtenek el egy-egy példányt.

Nem tekintve a kétséges „nádi farkas" néven is említett Canis lupus

minor nev alakot, még a mindenütt elforduló és sokféle színváltozatban

megjelen rókát kell a kutyaféle ragadozók közül fölemlítenünk. A borz

mindenütt elfordul, bár aránylag csekély számban ; a hol a terület sajátságai

megengedik, mint Magyarország déli részeinek serdeiben, terjedelmes

f-lakásán kivl ideiglenes nyári lakást is épít magának csekély mélységben

a mvelés alatt lev mezkön. Hogy a hegyi és alföldi borz színében valami

szembetn változás volna, nem ismeretes. A nyest, nyuszt, görény, hermelin

és menyétke, egyes helyi körülményekhez kötött biológiai sajátságok kivé-

telével, semmi különös érdeket nem költenek; elterjedésük a monarchia

egész területére, a hegyek és a lapályok erdeire terjed ki; a nyestnek

kevesbedését több helyen (Csehország, Tirol, Dél-Magyarország) észrevették.

A hiúz, miként láttuk, a monarchiának déli és éjszakkeleti részén csak

néhány kevés hegyvonulatra szorítkozik s ott is gyéren fordul el; ellenben

a macskaféle ragadozók másik képviselje, a vadmacska (Catus ferus), már

úgy a hegyekben, mint a lapályokon is, nevezetesen a terjedelmes tölgye-

sekben és bükkesekben, az árterek fzeseiben és nyárfa-erdeiben, valamint a

nádasok srségeiben is honos. Ügy látszik, hogy a vadmacska Csehországból

kipusztult, és Alsó-Ausztriában is csak egyenként fordul el; az Alpesek

déli vidékein (Tiroltól Krajnáig és Stiria déli részéig) meg a Kárpátokban

gyakoribb; Horvát-Szlavonországban, Boszniában mindenütt honos s a Közép-

Duna nádasait nagy számban lakja. Igen nevezetes a vadmacska színének

megváltozása tartózkodáshelyéhez való alkalmazkodás czéljából, mely termé-

szetesen csak az olyan területeken vehet észre, a melyeken mint állandó)

s gyakori vad tartózkodik. Hogy a vadmacska a házi macskával eredmény-

nyel párosodik, kétségtelen; fehér-lábú, vagy egyáltalában fehérrel és szür-

kével tarkázott vadmacskák a Dráva-fok szigeti erdeiben nem tartoznak

a na^y ritkaságok közé, bár az ilyen keverék-fajok könnyen összetéveszt-
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hetük az elvadult házi macskákkal is. A vadmacska jobban tudja magát

a Dunának tavaszi nagy áradásai ellen oltalmazni és jobban megtartja terü-

letét, mint a róka. Egy-egy vén fa mindenütt akad, vízi-poczkokban, békákban

és csigákban alig van hiány, és szükség esetén, mint ügyes úszó, megvál-

toztatja menedékhelyét is. Az emberre való veszélyes voltát többnyire igen

túlozzák.

A síkság népe a mi faunánk területén is fképen a rágcsálóknak fajok-

ban gazdag rendjébl toborzódik össze. E rendnek valamennyi európai

csoportjából kerülnek, ha nem is sajátlagos, de részben mégis jellemz alakok.

Az úgy nevezett egéralkatú rágcsálóknak mindjárt els családja szolgáltat

egy igen tipikus alakot a „földi kutya "-ban (Spalax typhlus), melyet a

Dunán-túl „herécz"-nek nevez a nép. A földi kutya ritkán jön a föld

felszínére ; inkább vakondok módjára a föld alatt él ; különben az Alföld

rónáin, .,a könny, porhanyó, könnyen túrható talajban" a Duna és a

Tisza közén, Pest-Pilis, Heves, Békés, Bács és Torontál megyékben fordul

el ; elég gyakori Szabolcsban is ; de ritkább Magyarország nyugoti részén,

bár „egész Sopronig el van terjedve"; Erdélyben a Mezségen, a Szamos

és Maros közt elterül dombos vidéken Kolozsvártól egész Nagy-Szebenig

elfordul, de sehol sem nagy számban ; leggyakoribb Mez-Madaras kör-

nyékén. *

A poczokfélék (Arvicolina) családját a lapályokon 5 faj képviseli ; ezek

közül a földrajzi elterjedés szempontjából rendkívül érdekes és igen ritka

„barna mezei poczok" (Arvicola campestris), melyet ezeltt csak Braun-

schweig melll az alsó Rajna vidékérl ismertek, 1 866-ban Alsó-Ausztriából

(Gloggnitz vidékérl) is ismeretessé lett. Épen így fedezték föl elször

(1867-ben) Wilhelmsburg környékén Alsó-Ausztriában a rövidfülú poczkot

(Arvicola subterranezis) , melyet késbb Bécs környékén is (Dornbach,

Hainbach) találtak s elfordulását megersítették. Azóta Budapest és a

Bodeni tó vidékén is találták. A többi három faj : az erdei-, vízi- és mezei

poczok (Arvicola glareolus^ Paludicola amphibius és Arvicola arvalis) 2ll

egész monarchiában közönséges ; mindamellett az erdei poczok sok helyen

ritkább és csak kivételesen lép fel nagy számban, holott a másik kett

rendkívül elszaporodik és nagy károkat okoz; sok ezernyi számban, való-

ságos áradatként, olykor nagy hirtelen s mérföldekre eláradva lepik el

Magyarországnak mezeit és erdeit (egeres évek), azután nagy pusztítást

Egy földi kutyát Csernoviez kornyékén is fogtak; vájjon Galicziában éle-e ez az állat, kérdéses.

37



290

téve a meglepett vidéken, épen olyan gyorsan s részben érthetetlen módon

tnnek el ismét, a mint megjelentek.

Az egerek családjából Magyarországon faunánkra nézve igen érdekes

fajjal, a csíkos egérrel (Sminthus vagus) ismerkedünk meg, mely Európa

keleti s Ázsia éjszaki vidékeinek lakosa. Elterjedésérl és élete viszonyairól

még keveset tudunk. A magyar nemzeti múzeum gyjteményében Buda-

pesten hat magyarországi példány van, melyek közül öt Fels- és Alsó-

Besny vidékérl (Fehérmegye), egy pedig Oravkáról, Árvamegyébl

való. Érdekes, hogy e nevezetes egérfaj, melyet általában síkföldi állatnak

tartanak, itt 900— 1200 méter magasban él és a hegyek napsütötte oldalán

tartózkodik. Megemlítend még, hogy a Nordmanntól Krimiában felfedezett

Mus Nordmanni Keys. nev egérfaj Bécs közelében (Neuwaldegg) is

elfordul. A többi hat faj közül egy, a mezei egér (Mus agrárius),

az Alpesek területérl teljesen hiányzik, holott a Kárpátok alacsonyabb

völgyeiben elég gyakori; egy másik faj, az igazi házi patkány (Mus rattus)

az éjszaki vidékeken majdnem kipusztult ugyan, de Alsó-Ausztriától dél

felé (Stiria) nem tartozik még a ritkaságok közé; Tirolban már ritkább

s a monarchia délkeleti részén, egyes helyeken aránylag ismét gyakran

látják még. A hörcsög (Cricetns frumentarius) Csehország, Alsó-Ausztria

és Magyarország termékeny rónaságain, valamint Erdélyben, Bukovinában

stb. is majd mindenütt honos. Némely évben seregesen jelenik meg

(hörcsögös évek) s ekkor különösen Baranya déli részén azt tapasztalták,

hogy a görény is feltn gyakori jelenség.

A mókusalkatú rágcsálók közül elször is egy már-már történeti fajról,

a hódról (Castor fiber) kell megemlékeznünk. A hód a Száva lapályain már

a negyvenes években ritkaság volt s a Duna mellékén ez id óta elejtett

példányokat nem nehéz chronologiai sorrendbe foglalni. Alsó-Ausztria

határán, Wittingau mellett, a Schwarzenberg-féle erdségekben 1866-ban

több él hódot fogtak s Pozsony alatt még 1856-ban is észleltek egyet.

Ujabb adatok a Duna környékén szabadon él hódról, fájdalom, nem isme-

retesek; annál érdekesebbek tehát ama legújabb adatok, melyek szerint a hód

Boszniában egyenként elfordul, nevezetesen, hogy a Száva egy mellék-

folyójában, az Ukrinában él.

A pelék közül els sorban a keletvidéki erdei pele (Myoxus dryas)

érdekes faunisztikai szempontból, a melyet eddig Alsó-Ausztriában, Morva-

országban, Sziléziában és Magyarországon (egész ÍOOO méternyi magas-
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ságban) találtak, de sehol sem gyakran. A mogyorós pele (Muscardinus

avellanarlus) és a „nagyalvó" pele (Myoxns glis) az egész monarchiának

sík és hegyes vidékein el van terjedve; mindamellett az elst csak kivéte-

lesen találják nagyobb számban, holott az utóbbi Krajnában, Dél-Magyar-

országon és Csehországban is, stb., igen közönséges jelenség. Az átlag

ritka kerti pele (M. quercinus)^ a mint mondják, Alsó-Ausztriában egészen

hiányzik, holott Csehországban, az Alpesek egész vidékén, Magyarországon,

Erdélyben, Bukovinában és Galicziában is elfordul.

A bobak-marmotának (Arctomys bobac) monarchiánkban való elfor-

dulása, miként már említettük, nagyon kérdéses.

A marmotáknak legközelebbi rokonai, az ürgék, melyeket némely búvár

a marmotáktól nem tekintetében el sem különít, igen jellemzk alföldjeinkre;

a mi faunánkban újabban ismét két külön fajnak ismert alakjok képviseli

ket : az egyik az úgy nevezett gyöngyös ürge (Spermophihis guttatus)^

mely, úgy látszik, csak Galicziára szorítkozik, és ott az állítólag hiányzó

másik fajt, a közönséges ürgét (Spermophilus citillus) helyettesíti. Ez utóbbi

el van terjedve Csehország közép-részén, Morvaországban, Sziléziában;

gyakori Alsó-Ausztriában és Fels-Ausztria egy részében, Fels-Magyar-

országon a Fert tavától éjszakra a „ Nyulasok "-on, melyet a németek

„Haideboden" néven neveznek és a Duna mentén lefelé; ritkább Baranyában,

de igen gyakori a Tisza völgyében és végre Erdélyben; Boszniából hiányzik.

A közönséges mókus (Sciums vulgáris) többféle , de két állandó

színváltozatban (vörösbarna és fekete mezben) a hegyeken és síkságokon,

a fenyvesekben és lombos erdkben az egész monarchiában elfordul; de,

sajátságos, hogy minden kimutatható ok nélkül, majdnem teljesen hiányzik

egyes olyan vidékeken, melyeken épen a legkedvezbb életföltételeket talál-

hatná meg. így például Baranya déli részén csak a Dráva-menti kisebb

erdkben észlelték, de soha sem látták a Duna-menti terjedelmes serdk-

ben; egyszersmind kimutatták, hogy az ott gyakoribb fekete változat is,

a széles Drávát átúszva, Szlavóniából jön át.

A nyúlféléket a síkságon a mezei és az „elvadult" tengeri nyúl kép-

viseli. A mezei nyúl fehér (ritkábban — Csehországban — kékes vagy

feketés) változatban is elfordul. Az „elvadult" tengeri nyúl Csehországban,

nevezetesen pedig Alsó-Ausztriában (Bécs környékén) él. Minthogy a tengeri

nyulat a nuszdorfi löszben is megtalálták s a bronz-korszakban Morvaország-

ban is élt, következtethet, hogy eredetileg nálunk is vadon lakott.

37*
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A párosujjú csülkösek közül , ide nem számítva a hegyvidékekre

jellemz alakokat, a vaddisznó, a szarvas és az z jön tekintetbe. Az igazi,

vagyis a „tisztávér" vaddisznó mai napság csakis a Kárpátok egy részében

(Zemplén, Ung, Bereg, Máramaros megyében, Erdélyben) honos; Boszniában

is gyakori, a honnan egyszer-másszor Szlavóniának és Dél-Magyarországnak

is jut igazi vaddisznó ; ez utóbb említett területen ugyanis a vaddisznók

többnyire a vad- és házi sertés keveredésébl való keverékfajok. Itt ugyanis

a házi sertések az óriás mocsarakban, ingoványokban és nádasokban majdnem

évrl évre, félvad állapotban, a szél és vihar minden viszontagságának kitéve,

nádkunyhókban tanyázó kondások kétes érték rizete alatt élnek s a vad-

kanok kiváló szeretettel csatlakoznak az ilyen nyájakhoz és keverékfajok

keletkezésére adnak alkalmat.

A szarvas jelenlegi elterjedésérl, melyet minden mvelt államban,

a hol a vadászati törvények nemcsak a papiroson vannak meg, lehetleg

kiméinek és oltalmaznak, rövid vonásokban alig lehet megfelel képet adni.

Mindenekeltt megjegyzésre méltó, hogy épen ott egyáltalában nem fordul

el. a hol „vad állapotában" bizonyára legelbb kellene gyanítanunk, t. i.

Boszniában és Herczegovinában. 1879-ben, árvíz alkalmával Drepolje

(Novibazár) mellett láttak egy úszó szarvast és egyet körülbelül 20 évvel

ezeltt ejtettek el a rogaticzai kerületben , mely azonban állítólag egy

Belgrád-vidéki vadaskertbl szökött meg és Zepa mellett úszott át a Drinán.

A határos Szerémségrl, illetleg a Fruska Goráról már 1 843-ban meg-

jegyezte egy jeles állatbúvár, hogy „a szarvas és az z, a mágnások vadász-

területén kivl, a ritkaságok közé tartozik"; s ha e vidéken most, 42 év

múltán, mindamellett számos nemes vad van, az csak Chotek Ottó és Rudolf

grófok fáradozásának köszönhet, a kik bizonyára keveset találtak ott.

Kedvezbbek az seredeti állapotok a horvát felföldön s egyedüli a maga

nemében a szomszédos Dráva-fok környéke, mely páratlan öserdségeiben

Közép-Európának valószínleg legkiválóbb nemes-vadját rejti. Itt, a mocsa-

rakkal és nádasokkal átsztt vad erdkben van hazájok ,, a jelenkor s-szar-

vasainak", melyek nagyszerek testükben s egyedüliek hatalmas, arányosan

szép szarvuk fejldésében. Mint valami görcsös tölgyágak, olyanokká fejld-

nek ezek ágas szarvai; 1 1-5 kilogramm súlyú szarvakat is találtak az utolsó

14 év alatt és olyan szarvasokat ejtettek cl, melyek testsulyja a 300 kilo-

grammot jóval túlhaladta. A húszas bikák nem valami különös ritkaságok ; s

hatalmas kifejldésük általában a Cervus megaceros-nzk nevezett sszarvasra
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emlékeztet, mely a történet eltti idkben élt Magyarországon! -- A gazdag

és változatos táplálék s a mérföldekre terjed vidék változatossága meg-

magyarázza ugyan egy részt, hogy miként maradhatott meg épen itt ilyen

kitn vad, de más részt nem szabad felejtenünk, hogy milyen rettenetes

idjárásoknak vannak ezek kitéve épen ezen az árterületen. A pusztító

árvizeken és a „jégkorszak" veszélyein kivül a legveszedelmesebb id rajok

nézve a tavaszel borzasztó nádégéseivel. „A nád, különösen a magas

vízállású esztendkben, megdl és hasznavehetetlen ; a füvet, mely buján,

métermagasságra n, sem legeltetni, sem lekaszálni nem lehet, és, mikor

a víz leapad, összevissza kuszálódva száz- meg százezer métermázsára men
nád- és ftömeg marad vissza, mely tavaszkor, a száraz szelek meg a kissé

késn érkez árvíz idejében a legborzasztóbb tüzekhez szolgáltatja az anya-

got". A veszedelemnek ez idejében sokszor a lángtenger közepette menekül

a szarvas; a vaddisznók, rókák és borzok megperzselt bundával esnek az

embernek zsákmányul és olyan jelenetek fejldnek, a milveneket csak a

szavannák égése idézhet el.

Igen szépen tenyésznek, s különösen szarvuk fejldésében kitnek a

szarvasok állítólag a Kárpátok éjszakkeleti területén, továbbá a galicziai és

bukovinai erdségekben. Más mértéket kell azonban alkalmaznunk az osztrák

területek vadaskertjeiben, tilosaiban oltalmazott hegyvidéki szarvasok meg-

ítélésében, melyeket eredetiségükben már alig ismerünk, a melyek húsukban

hasonlíthatatlanul gyengébbek, kisebb termetek s szarvuk fejlettségében

minségre és nagyságra nézve is jóval hátrább állanak a síkföldi erdk

szarvasainál. Hasonló különbségek vannak a sokkal gyakoribb, még Bosz-

niában is otthonos zet illetleg. Ugy látszik, hogy ennek a magasabb helyek

általában jobban tetszenek. így például nagyobbak az zek a Dráva-, mint

a Duna-melléki rétségeken, s a Fruska-Gorán lakók ismét szebbek, mint a

Dráva-mellékiek. Az z-állomány, Tirol ésKarinthia egy részének kivételével,

aránylag a monarchiának még legtöbb tartományában elég jelentékeny.

Az alföld madárvilága.

A mennyire háttérbe szorulnak a mocsári és vízi madarak a hegyek

állatvilágában : annyira kiváló szerepök jut az alföldön, a folyamrendszereink

lapályain lev állatéletben. Magyarország áldott déli vidékének madárvilágát

egy jól ismert német madártudós néhány évvel ezeltt éjszak sokat meg-

csudált madárvilágához, ,. sirály hegyeihez" hasonlította. És a hasonlat nem
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válhatott szégyenére a mi alföldi madárvilágunknak, minthogy mind itt, mind

ott az egyedek olyan tömege ejti ámulatba a szemlélt, a melyet számmal

kifejezni teljes lehetetlen. Habár a vízi madarak a lecsapolás, gátemelés és

a földnek mvelésre alkalmassá tétele miatt évrl-évre szkebb határok

közé szorulnak, a Duna déli folyása mentén mégis akad néhány nevezetes

„madártanya", melyekbl, nem tekintve évenkénti, nem épen mindig

tudományos czélokbl történ megtizedelésöket, ezer meg ezer „minden-

nem fiók" kerül a monarchia többi részébe és a szomszéd tartományokba.

Tekintsünk meg egy kissé közelebbrl egy ilyen tanyát, mely bizonyára

még kevéssé ismeretes és kevéssé van kikutatva.

Mintegy fél négyzetmérföldnyi sárgás-zöld sík fekszik elttünk ; hátteré-

ben szelíd hullámú dombsorok emelkednek ; ritkás erd köríti a tájképileg

nem épen megragadó vidéket. Szélén, közel a göcsörtös mezei úthoz, mely

bennünket ide vezetett, egy düledez török romladék, egykori veszthely

van sánczczal és árokkal körülvéve. A járatos vezetk egyike, a milyen

nem sok van, egy lélekvesztn visz bennünket az árkok és erek útvesztjén

át az els tekintetre élettelennek látszó sík felé. Alacsony füzbokrok, sás,

káka, nád, sárga és fehér vízi-liliomok, kalokány és más mocsári növények

vesznek körül. Mindenféle szín vízi békák, gték, egy-egy örvös sikló,

különféle vízi bogár, számtalan szitaköt, temérdek szúnyog stb. jelzi az

életet. Sajátszer mocsárszagot és fokozódott meleget érzünk. A víz mind

kevesbedik; a keskeny csónak zajjal tör utat a srvé váló náderdn, mely-

nek ezernyi karja össze-összefonódik fejünk fölött. Egy hirtelen lökdés,

— felpattanunk helyünkrl ; egy száraz füzfatuskó állta utunkat, melyet az

evez révész nem vehetett elre észre. A meles: ersebbé s a levee;óo o

nyomasztóbbá válik ; az akadályok a fzbokrok szaporodtával sokasodnak

;

a csónak megáll ; az evezés lehetetlen. Most a toló-rúd kezd szerepelni, de

azzal is csak nehezen, lassan, egyet-egyet lökdve jutunk elre. A sr
ágak neki feküsznek csolnakunknak, s ha széthajlítjuk ket felül, új akadályok

merülnek fel alul a sás és haraszt képezte zsombékokban, melyek mérhe-

tetlen számban gyarapítják a srséget. A vezet minden irányban néz,

keresi a jobb utat, próbálgat; evez elre, evez hátra, oldalra; magunk is

törjük, hajtogatjuk az ágakat és beléjök kapaszkodva igyekszünk vontatni,

mégis alig haladunk. A csónak gyakran megfeneklik a ropogva, recsegve

töredez ágakon és bozóton. A nap sugarai mind égetbben sütnek az

erködéssel alkotott keskeny tisztáson; egyetlen szellcske sem hoz hsít
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áramot s a mocsár meg a madárganéj szaga mind jobban-jobban érezhet.

A gémtanyához végre mégis közelebb jutunk. A fölöttünk kezdetben

egyesével elvonuló vagy elttünk felrepül kócsagok, vakvarjúk, gémek

mind számosabban jelennek meg s fölöttünk magasan, jellemz sorokban

vonulnak a „fekete Íbiszek'
-

; majd itt, majd ott látunk egy-egy fészket, s

ama bokrok amott már sok családi otthont rejtenek; még egy mozdulat,

még egy lökés és a gémtanya szélén vagyunk. Mintegy varázsütésre

elevenedik meg a környezet egyszerre, s mi felállva csolnakunkban, ámu-

lattal nézünk szerteszét. Már öt lépésnyire elttünk néhány bakcsó kászká-

lódik ki fészkébl; egy lövés, és a fzeknek sr, az imént majdnem

kihaltnak látszó tömegébl százával, ezrével, idegbódító zsivajjal és zr-

zavarral repülnek fel a mindenféle gémek, kivált a kócsagok, bakcsók és

hajas-gémek; azután a szürke és a vörös gém; az Íbiszek, kanalas-gémek

és kárókatonák százai felhvé kavarodva, a nap elé sr fátyolt vonnak,

mely pompás színellentéteivel és váltakozó csillámlásával kezdetben rohamos,

késbb fokozatosan lassúdó hullámokban kóvályog szemeink eltt. Szemünk

végre megszokja a látványt, megkülönbözteti az alakokat és megtalálja

köztük, persze csak kevés számban, a rég keresett nemes kócsagot, mely

dísztollai miatt a divatnak esett áldozatul s nálunk sehol sem gyakori.

E tanyákon különben ezideig még elég biztosságban volt s gyakoribb is

mint a Száva alvidéki mocsarain, az „Obedszka bará"-n stb., hol a nagy

kormorán (Plialacrocorax carbo) helyett a törpe kormorán (Ph. pygmaeus)

költ nagyobb számban. A búbos kormorán (Ph. graculus) ritkaság ezen

a vidéken és csak kemény telek alkalmával jelenik meg a Dunán. Fészek

fészek mellett fekszik itt is, ott is; gyakran valójában minden alkalmas

ágvillán ott van egy-egy. Félig költött tojás van az egyikben, anyányi fiókok

gubbaszkodnak a másikban, melyek nagyra tátott szájjal, folytonosan

lihegve bámészkodnak ránk bohó mumus-fejökkel, s már nem is rosszul

czélozva vagdalnak kezünkre ; mégis könnyen megkaparítjuk s egy pokrócz

alá dugjuk ket a csónakban. Valamennyi nevezett fajt tuczatszámra

gvjthetnók rövid id alatt, ha a nehezen szállítható népséget valami

könnyen el tudnók tartani. Ritkábban vehet észre az ilyen fészek tanyá-

kon a kis gém (Ardetta minnta) és még ritkábban a dobos gém vagy

bölömbika (Botaurus stellaris), mely az igazi zsombékokat és a Drávának

meg a Dunának kákával benit, elgátolt lapályait határozottan jobban

kedveli.
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Az imént vázolt nagy gémtanyánál tájképileg szebbek a kisebb gém-

es kormorán-tanyák az úgy nevezett „ Gémes-szigetek "-en, melyek közül

egyesek még kevés évtizeddel ezeltt is bizonyos nevezetességnek örven-

dettek, ma azonban, az ember terjeszkedésének engedve, hova-tovább

pusztulnak ; maholnap már az utolsó is csak — néhai lesz. Ezen, olykor

széles tisztásokkal, víztükrökkel és nádasokkal megszakgatott sziget-erdk

belseje helyenként elmocsárosodik és pompás növényélet fejldik rajta;

a terebélyes nyárfák és a száraz üstök vén fzóriások minden esetre

alkalmas és tágas helyek a kormoránok és a legkülönbözbb fajú gémek

fészkelésére, miként ezt a mellékelt képen a mvész is oly szépen szemünk

elé varázsolta.

Még pezsgbb azonban itt az élet késbb, nyáron, különösen a sásas

tavak tiszta tükrén, mikor a rövid ideio- tartó árvíz után ismét szükség

mutatkozik a halas tavakban és más vízi állatokkal népes pocsolyákban.

Ekkor csakugyan igen tarka társaság sereglik itt össze mindenünnen és

sr csoportokban élénkíti a gazdag táplálékot nyújtó mocsáros partokat.

Nem csak gémek, kis és nagy kormoránok jelennek meg, hanem Íbiszek,

kis és nagy gojzerek, parti szalonkák, libuczok, lilék, sárszalonkák, csérek

és sirályok is belekeverednek a nagy társaságba; s ezekhez szegdnek még

a kacsák és különféle vízi tyúkok is. Es a szükség ez idejében majdnem

rendesen ott kering e szigetség fölött a halász sas meg a fehérfarkú sas is,

hogy kényelmesen tehessen szert prédára ; nevezetesen a fehérfarkú sas ott

üldögél rendesen a vén fatuskókon, a tó szélén felhalmozódott száraz ágakon,

a nélkül, hogy a békés alakok nyugalmát megzavarná, habár olykor vesze-

delmes közelségben vannak is hozzá.

Mint igen érdekes délvidéki jövevényt, az afrikai réti gémet (Ardea

bubulcus Sav.) Íveli megemlítenünk , melyet újabb idben nem messze a

Száva torkolatától figyeltek meg. A többi gázlók közül a fehér gólyán

kivl, melyet helyenként majd az erd szélén, majd a ialvakban csaknem

minden ház tetején vagy kéményén ott találunk, még a gyönyör fekete

gólyát (Ciconia nigra) kell megneveznünk, mely a magasabban fekv

erdkben, valamint még Dél-Magyarország és Szlavónia mocsáros erdeiben

is gyakran fészkel, holott különben, Galiczia kivételével, a hol a halmos

vidékeken és a fenyvesekben költ, már mindenütt ritka jelenség.

Nagyobb folyóink lapos, részben agyagos, részben homokos partjain

dúsan terített asztalt találnak az szi és tavaszi vándorláskor oda teleped



299

libuczok vagy fövényfutók (Tringa cinerea, T. alpina, T. subarquata,

T. minuta stb.), a sárszalonkák (Limicolaplatyrhyncha) , az ilyen vidékeken

fészkelni is szokott bajnok-szalonkák (Machetes pugnax) meg a fajokban

gazdag s a Duna vidékén is gyakori parti szalonkák és vízi csirkék (Actitis

hypoleucus, Totanus ochropus, T. glareola, T. stagnalis, T. glottis, T. cali-

dris és a ritka T. fuscus). Mocsári és parti szalonkák, pólingok vagy

gojzerek (Numenius), kardorrú szalonkák (Recurvirostra), gólyasneffek

(Himantopus) lilék (Charadrius) és parlagi szalonkák (Oedicnemus), a

fecskeszárnyú széki csér (Glareola torquata), a közönséges bíbicz (Vanellus

eristatus), a ritkább vízen-járó vagy szegett-újjú szalonkák (Phalaropus),

csigász-szalonkák , és sok más egészíti ki a gázlók sorait, melyek közül

számos fészkel is nálunk ; így a Numenius arquatus, Himantopus rufipes,

Charadrhis minor, Ch. cantianus és Ch. hiaticula, az Oedicnemus crepitans,

a kardorrú Recurvirostra avocetta, a Glareola pratincola, valamint a lotyó-

sneff (Limosa melanura) és mások ; ellenben a Limosa rufa, a mornell-, az

arany- és bíbicz-lile (Charadrius morinellus, pluvialis és varius), a homoki

szalonka (Calidris arenaria), a kis gojzer (Ntimenius phaeopus), a kforgató

lile (Strepsilas interpres), a csigász-sneff (Haematopus ostralegus) és mások

csak költözéskor, s részben elég ritkán jelennek meg.

A szürke darun (Grus cinereus) kivúl, mely Magyarországon és

Galicziában is fészkel, ritkaságképen a délvidéki szz-darut (Grus virgo)

is látták.
*

A vízi-tyúkok közül a szárcsa (Fulica atra) az, mely a terjedelmes

nádasokat és tavakat nagy számával élénkíti, és ellentétben a zöldlábú

vízi-tyúkkal (Galliniila ch/oropits), mely rejtzködve a srségekben tanyáz,

a tükröket, gyakran százezreivel népesíti. A legközelebbi rokon fajok, mint

a vízi guvat (Rallus aqtiaticus), a haris (Crex pratensis), a pettyes, meg

a kis vízi csibe (Galliniila porzana és parva) innen elmaradnak ugyan,

de a még kevéssé megfigyelt s a legutóbb említett fajjal gyakran össze-

tévesztett délvidéki Gallinula pygmaea kivételével, csekély megszakítá-

sokkal az egész területen, fel egész a hegyekig el vannak terjedve.

Teljesen felbecsülhetetlen a kacsák serege- a monarchia délibb mocsa-

raiban, az elöntött rétségeken és a Közép-Duna szigetségének nádasokkal,

lápokkal átsztt erdeiben; egész felhkben gomolyognak fel a közeled

' 1858. június 20-ikán Szeged mellett; 1871. deczemberben Igló mellett; egy példányt

Dalmácziában.

38*
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csónak eltt s egyre új meg új seregek törnek el a buja nádasokból.

A tkés kacsa (Avas boschas), a kis csirke-kacsa (Anas crecca), a telel

kacsa (A. querguedula), a nagy czigány-kacsa (Fulix ferina), a kis czigány-

kacsa (F. nyroca) igen elterjedt fajok faunánk területén ; ezekhez csatlakoz-

nak gyakran, nevezetesen Magyarországon, a kercze-kacsa (Anas strepera),

a fecskefarkú kacsa (Anas acuta) és a kanálos kacsa (Spatula clypeata),

ritkábban a sípos kacsa (Anas penelope), mely Csehországban és Alsó-

Ausztriában is ismeretes, mint fészkel ; a csínos bársonykacsa (Oidemia

fusca), mint fészkel, már Galicziára szorítkozik. A keleti (éjszakkeleti) fajok

közül a kontyos kacsa (Fulix rufina) a pardubitzi tavakban költött ; a kormos

kacsáról (Fulix eristata) gyanítják, hogy Magyarországon és Galicziában is

fészkel. Kivételesen letelepedhetett itt-ott még más jövevény is, mint a kis

jeges-kacsa (Fulix clangula) Csehországban ; az szi és téli költözés alkal-

mával azonban, a mikor még a Fekete-tenger fell jöv kazarka (Tadorna

rutila), a kékcsr kacsa (Erismatura leucocephala), st a sörényes kacsa

(Anas falcata) is gazdagítja faunánkat, rendes e szép tollú kacsáknak a

megjelenésök. A kékcsr kacsa különben rendes fészkel madár a Mezség

tósorán ; négyes—nyolezas csapatokban érkezik ide május els napjaiban

s július els napjaiban vezeti ki fiait a tó tükrére (Mez-Záh) ; 1 853-ban

Budapest közelében is láttak egyet fiaival együtt. Az éjszak felé való fköl-

tözés alkalmával ide kerülnek még a nevezett fajokon kivl az örvös és a

jeges kacsa (Harelda histrionica és glaciális), a gyász- és a hegyi kacsa

(Oidemia nigra és Fulix marila), a pehely-kacsa (Somateria mollissima

és Stelleri). A keleti palearktikus régióban mindenütt elterjedt vörösesr

kacsán (Tadorna vulpanser) kivl, mely nem épen ritkán a Dunát is

meg-meglátogatja, többször ejtettek el amerikai menyasszony-kacsát (Aix

sponsa) is olyan körülmények között, melyek azon föltevést, mintha az

illet példányok valami állatkertbl való szökevények lettek volna, legalább

is nem teszik valószínvé.

A kilencz lúdíaj közül csak a szürke lúd (Anser cinereus) tekinthet

rendes és gyakori fészkel madárnak a magyarországi, szlavóniai, galicziai

és a csehországi mocsarakban; a többiek, melyeket a szabadban megkülön-

böztetni nagyobb részt nehéz, szszel és télen jelennek meg nagyobb

számban ; ezek : a vetési-, a fehérhomlokú-, a mezei- és a törpe lúd (Anser

segetum, albifrons, arvalis, brevirostris)
;
ritkább az örvös-, a vörösnyakú-

és fehérarczú lúd (Bernicla brenta, ruficollis és leucopsis), s nagy ritkaság
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;i sarki lúd (Anscr hyprboreus). Ezeltt a Tisza vidéken. Szabolcsmegyében

és a szomszédos vidékeken az éjszakvidéki hattyúk (Cygnus musictis s

állítólag a C. olor is), valamint a Bánságban s ritkábban a Szerémségben

a délkeleti gödények (Pelecanus onocrotalus, s állítólag P. erispus) is

fészkeltek ; egyesével a kis gödényt (P. minor Rüppel), ezt a kiválóan

egyiptomi madarat (a Mosorini mocsarakban - - Bács megyében - - fész-

kelve) is látták.

A halakban gazdag síkföldi beltavak és a nyáron át is megmaradó

árvízalkotta pocsolyák káka, nád, sás és füzesek képezte erdejükkel a lehet

legkedvezbb életfeltételeket nyújtják a búvároknak és sirályoknak. Leg-

nagyobb számban vannak és igazi ékességét képezik a vizeknek a halász-

csérek (Sterna), melyek nem kevesebb számban, s egyes fajok különös

szeretettel is, a ffolyam vidékének apró fzesekkel zöldel homokszigeteit

népesítik. A nálunk legközönségesebb czigány-cséren (Sterna nigra) kivl,

melyet elemétl távol, a szántóföldeken is ott találunk, a mint az eke után

bogarászik, a helyi viszonyok szerint gyakoriságban egymást helyettesítve

hozzájárulnak még vizeink zsibongó életének elevenítéséhez a vízi csér

(Sterna hirundo)
,

a fehérarczú csér (St. leucopareia) , a kis csér (St.

minttta) és ritkábban a fehérszárnyú csér (St. leticoptera). Az angol csér

(St. anglica) a Bódeni-tavon. Alsó-Ausztriában és Stiriában stb. egye-

sével, a Balaton taván és Magyarország egyes más vizein pedig gyakran

elfordul, ellenben a Közép-Duna vidékén ritkaság; a délkeleti káspi

csér (St. caspica), valamint az éjszakvidéki kenti csér (St. cantiaca)

pedig a mi faunánknak ezen a területén (ez ideig) ismeretlenek. Az igazi

sirályok közül csak a nevet sirály (Larus ridibundus) fészkel rendesen

a monarchia belsejében, bár a Tisza lapályain a délkeleti feketefej sirályt

(L. melanocephalus) is találták fészkével. A többi sirályfajok, mint a rabló

sirályok (Lestris) is, csak átvonuló alakok, s csak tél idején látogatnak el

hozzánk ; különben késbb még beszélünk róluk. Az öt vöcsök-faj közül

a búbos-, a füles- és a kis vöcsök (Podiceps eristatus, auritus és minor)

lakója az osztrák-magyar monarchiának, nevezetesen a Duna vidékének;

Galicziában a vörösnyakú vöcsök (P. rubricollis) is igen közönséges.

Kés szszel és télen rendesen és nagy számban jelennek meg az éjszaki

búvárok (Colymbus), melyeket azonban még kevéssé figyeltek meg s

nehezen megkülönböztethet mezk miatt gyakran félreismertek. Leginkább

a vöröstorkú- és a sarki búvár (Colymbus septentrio?ialis és arcticus),



302

ritkán a jeges búvár (C. glaciális) látogat el hozzánk; mondják, hogy a

vöröstorkú búvárt Csehországban, a pardubitzi tavakon fészkével is találták.

Végre még néhány jövevényrl kell megemlékeznünk, melyek megjelenése

monarchiánkban általában különös ritkaságnak tekintend s csakis egyes

példányokból ismeretes ; ezekhez tartozik a sirályok közül a Xema Sabinii

Leach., melynek egy példányát 1875. deczember havában Losonczon

ejtették el ; továbbá a kis viharmadár, a Tlialassidroma pelagica^ az Uria

Brünnichii^ az Álca torda
1
melynek egy példányát nem rég a trieszti

öbölben ejtették el, a Mormon fratercula^ a Sula bassana és a Procellaria

haesitata.

Jellemz síkföldi madár Magyarországon és Galicziában a nagy- és a

reznek-túzok (Otis tarda és O. tetrax)^ melyek itt fészkel és olykor állandó

madarak ; egy ázsiai rokonuk, a kontyos túzok (Eupodotis undidatus)^ csak

mint érdekes jövevény jelenik meg a mi faunánkban.

A tyúkfélék közül az alföldön nem mutatkozik új alak ; de egyes

fajoknak egyedekben való gazdagsága rendkívüli. Ezt mondhatjuk mindenek

eltt a fürjrl, melyet a magyar alföldnek még mocsáros déli vidékein is

gyakran ott találunk ; a magasabb helyeken a fogoly is mindenütt közönséges

jelenség. 1863-ban, 1 865-ben s késbben többször is, nevezetesen 1879-ben

részint egyesével, részint nagyobb csoportokban jelent meg a monarchia

különböz tartományaiban (Galicziában, Magyarországban, Csehországban,

Morvaországban, Alsó-Ausztriában, Stiriában, Boszniában stb.) a kirgiz

fogoly (Syrrhaptes paradoxus); s Galicziában meg Magyarországon állí-

tólag a délkeleti homoki tyúkot (Pterocles arenarius) is konstatálták.

A galambok közül legszembeötlbb a vadgalamb (Columba oenas) és

a vadgerlicze (Turtur auritus)*; olyan alak, mely az alföldre jellemz volna,

nincs a galambfélék között.

Annál több jellemz faj van a ragadozó madarak között, melyeknek

ftanyájuk jelenleg a déli , az éjszakkeleti és délkeleti vidékeken van.

Kedvezbb hely valóban alig gondolható: egyrészt a mérföldekre terjed,

embertl alig lakott hegylánczok százados növés erdi gazdag választékban

szolgáltatnak fészkel, les és más nem helyeket a keselyüknek, sasoknak,

ölyveknek és kányáknak, másrészt a terjedelmes, félig mvelt, félig rétszer

lapályok rendkívül gazdag zsákmánynyal kínálkoznak e rend bármily ízlés

alakjainak. A vizek halbsége, mely majdnem kimeríthetetlennek látszik.

Az örvös galamb néhol gyakoribb fészkel, mint a vadgalamb.
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a kis emlsük, kivált á rágcsálók rendébl, melyek mindenfele ezrével

népesítik a rónát, továbbá a fészkel tanyák lakói épen úgy szabad rendel-

kezésökre állanak, mint az elhullott lovaknak, szavasmarháknak, disznóknak

és más egyebeknek si szokás szerint az útszélekct ékesít dögtetemei. A
keselyükön kívül (melyekrl már a hegyvidék madárvilága tárgyalásakor-

beszéltünk) a szirti-, király- és törpe-sas (Aquila chrysaetos, imperialis és

pennata), a nagy elterjedési!, de mindenütt ritka kigyós-sas (Circaetus

gallicus), a halász-sas (Pandion haliaetos) és az egyedek számára nézve a

többit jóval felülmúló fehérfarkú sas (Haliaetus alóieilta) azok a fajok,

melyek a monarchia eme részének madárvilágára különösen jellemzk. Mint

idegen elem hozzájok sorakozik a különösen Görögországban honos Spiza'étus

Bonellii és az érdekes keletvidéki Aquila orientális. Az elst nemcsak Cseh-

országban ejtették el két ízben , hanem az is bebizonyult , hogy Boszniában

fészkel , sót valószín , hogy Erdélyben is költ ; az utóbbi is bizonyára

gyakran elfordul , bár a negyvenes évek óta feledékenységbe merült s

faunánkba teljes joggal csak nem rég sorozták be újra. Igen közönséges az

egerész ölyv (Buteo vulgáris) és a fekete kánya (Milvus ater); de ritkább

a vörös kánya (Milvus regalis), mely azonban a iauna többi területén

gyakoribb, mint a fekete. Ritka fészkel madárnak kell tekintenünk itt és

az ausztriai tartományok hegyes vidékein az éjszaki gatyás ölyvet (ArcJii-

buteo lagopus); ellenben az afrikai származású élsdi kányát (Milvus

aegyptius) Dalmáczián kívül bizonyossággal csak egyetlen egyszer ejtették

el a monarchia belsejében ; de ismét gyakrabban fordul meg nálunk (Alsó-

Ausztriában is) a keleti Buteo ferox és a pusztai Buteo desertoruvi. A nádi-,

réti- vagy hamvas- és a mezei örvöly (Circus rufus, cineraceus és cyaneus)

gyakori fajok ; hozzájok szegdik Erdélyben, a Nagy alföldön, Galicziában

és Alsó-Ausztriában a délvidéki Circus paliidus, mely talán költ is nálunk

;

Alsó-Ausztriában Rudolf trónörökös nemcsak egyesével látta a Marchfelden,

hanem a „Dunától délre, a Bécsi-erd és a Lajta-hegység között elterül

síkságon nagyobb számban is megfigyelte. Mondják, hogy Hunyadmegyé-

ben Benczencz mellett (1844-ben) afrikai feketeszárnyú kányát (Elanus

melanopterus) is ejtettek el; kár, hogy a bizonyító példány nincs meg.

\ legarczátlanabb „szárnyas útonállók", a héják (Astur) és karvalyok

(Nisus) mindenütt ismeretesek és hírhedtek; mindamellett a/, utóbbiak

az egyedek számára nézve a hegyekben, a síkságon, s a Duna völgyé-

ben helyenként észreveheten ritkábbak. A sólymok (Falconinae) csinos
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csoportja már néhány faunisztikailag érdekes és kevésbbé megbélyegzett

alakot szolgáltat, melyek közül els sorban a Feldegg-tl Dalmácziában

„újra" fölfedezett s az tiszteletére Falco Feldeggi Schl. névre keresztelt

sólyom érdemel említést, mely a magyar Duna szigetein és parti erdeiben

telepedett le, mint fészkel madár; ugyanilyen helyeken, gyakran a iehér-

farkú sas elhagyott fészkében költ a (Csehországban, Alsó-Ausztriában s

gyakran Galicziában is elforduló) kéklábú- vagy kerecsen-sólyom (Falco

laniarius). Bár a magas éjszakról való törpe sólyom (Hypotriorchis aesalon)

csak a téli költözés alkalmával (októbertl márcziusig, áprilisig) kerül a

síkságokra, mégis azt mondják, az Óriás-hegységben és a Kárpátok magyar

országi részén nemcsak fészkel, hanem a dalmácziai hegyekben valóságos

állandó madár*. A sárgakörmú és a vöröslábú vércse (Tinnunculus caichris

és rufipes) 50— 200 egyedbl álló csapatokban leginkább tavaszkor érinti a

déli síkságokat, bogarászva a szántóföldeken; különben Magyarországon mind

a kett íészkel ; az utóbbi gyakran Galicziában és ritkán Csehországban is.

A többi fajnak, legalább az átnézetes összeállításra, nincs különös jelentsége.

Az éjjeli ragadozó madarak közül 1 2 fajról van bebizonyítva, hogy

monarchiánkban lakik ; ezek közül egynek, a magas éjszakról való gyönyör

fehér bagolynak (Nycfea nivea) van kiváló jelentsége , mely különböz

tartományokból (Csehország, Morvaország, Alsó-Ausztria, Magyarország,

Galiczia, Partvidék) ismeretes, de mindenütt csak különös ritkaságként és

csekély számban fordul el. A gyakoribb és ugyancsak a magas éjszakról

való hosszú farkú karvaly-bagoly (Surnia nisoria v. ulida)^ mely külön-

ben csak olykor-olykor s télen látogat el hozzánk , Sziléziában állítólag

(elég nevezetes !) állandó madár. A gyász-kuvik (Nyctale funera)^ az uráli

bagoly (Syrnium uralense Pali.) és a nádi fülesbagoly (Otus brachyotus)

több helyrl ismeretes, mint fészkel-, s egyes területekrl mint állandó

madár. A többiek közül megemlítjük még a nagy fülesbaglyot vagy uhut

(Bubo maximus)^ mely mindenütt, de nagy számban aránylag kevés helyen

lordul el ; ott van a magas hegyekben és a lapályokon, st a mocsári

erdségekben is, a hol a nagyobb nappali ragadozóknak szabadon álló s

messzirl látható fészkét foglalja el, vagy a vén füzek odúiban és a meredek

partokban is fészkel. Az Alsó Dunának ilyetén helyein a többi madaraknak

a különben rendkívül gylölt „éjjeli rablóhoz" való viszonya lényegesen

meg van változva; itt alig hederítetlek rá.

* 1851-ben Hartberg vidékén, Stiriában, fészkelve találták.

39
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Rendkívül gazdagon van képviselve az „apró madarak" világa a dél-

keleti meg a déli síkokon ; de mégis gyérebben találjuk ket az összefügg

nagy erdségekben, mint a vegyes növényzet alacsony ligetekben; a „gém-

tanyákon" és a gémtanyák közelében— könnyen érthetleg— egészen jelen-

téktelenek, bár a magas nádüstökökön itt is hallja az ember a fáradhatatlan

nádi veréb (Acrocephalus turdoides) szavát, s rokonain kivül ott találja a nádi

sármányt (Emberiza schoeniclus), a barkós- és a függ czinkét (Panurus

biarmicus és Aegithalus pendtilinus) stb. Az énekl madarak legnagyobb

részének legkedvesebb helye tavaszkor egy-egy régibb kelet, száraz, cse-

kély terjedelm réti liget valamely majdnem álló víz közelében, csalitokkal,

bokrokkal, különféle fákkal és magas növés füvekkel, begyepesedett széltör-

delte tuskókkal és közbl-közbl szigetszer nádasokkal. Ez a tökéletes kis

serd illatos növényzetével igazi Eldorádójok a kedves apró dalosoknak

!

Az ilyen — nem épen gyakori — „énekes gyarmatok" párját képezik a mái-

vázolt „gémtanyák" -nak. Az ilyen helyeken énekelnek, dalolnak, fütyölnek,

csattognak a dalosok mindenféle hangokon ; rövid pár perez alatt a íajok

egész serege tnik elénk s olyan élet, olyan mozgalom mutatkozik, mint

valami óriás madárkalitkában ! Mindenekeltt ott vannak egyes ritkább nádi

fülemülék, a Locustella Rayi, L. fluviatilis, a L. luscinioides (!) és talán a

Szerémségben fészkel Acrocephalus melanopogon is ; ott vannak a közönséges

fülemülék (köztük a Sylvia fiisoria is) és poszáták, vagy füzikék (Phyllopne-

uste), a barátka (Sylvia atricapilla)^ az énekl és fekete rigó, a vörösfarkú-,

kékbegy- és bájosdalú fülemüle (Ruticilla phoenicura, Cyanecula suecica,

Luscinia philomela)^ a légykapó, a sárga-rigó, a tövisszúró- és a kis gébics,

az ökörszem, a kurta-kalapács, a fakúsz, a kék-, szén- és mocsári czinke, s

nem ritkán a függ czinke is, a magas fzfaágról lecsüng mesteri fészkével

;

tovább keletre, ott találjuk a gyász-czinkét (Pants lugtibris) is. Soha sem

hiányzik a ligeti pipiske (Anthus arboreus), az arany-sármány és a nádi

sármány, de már a sordély (Emberiza miliaria) a hont- madárral (Saxicola

oenanthe) és a réti fülemülével (Pratincola rubetra), a barázda-billegtetvel

és a hegyi billegtetvel (Motacilla álba és sulphurea) a szabadabb térségeket

részesítik elsbbségben ; ritkán látható a cia-sármány is. A mezei veréb,

erdei pintyke, tengelicze, zöldike (Fringilla chloris), a girlicz és a csíz

(Seriftus hortulanus és Fringilla spinus) épen oly kevéssé hiányzik,

mint a seregély, mely nyáron ezrenként lakik a mezkön, s a síkföldi

erdkben a legalkalmasabb helyeket találja fészke számára. A szarka,
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a mátyás, a vetési- és hamvas-varjú közönséges az egész síkságon; aránylag

ritkább a csóka, mely a magasabb erdkben is szeret fészkelni ; többnyire

egyesével, de az Al-Duna, a Dráva és a Száva vidékén mindenütt megtalálja

az ember a holló fészkét is az erdkben.

Az „apró madarak" ritka és részben idegen elemei közül, melyek a

mi vidékeinket érintik, egyeseket különösen is megemlíthetünk. Az éjszaki

vendégek közül való a rendkívül ritka „szerencsétlen szajkó" (Garrulus

injaustus), melyet ez ideig csak egyetlen egyszer ejtettek el Fels-Magyar-

országon ; továbbá a selyemfarkú locska (Ampelis garrula), mely némely

évben seregesen látogatja meg a síkságokat; a gyönyör lazur-czinke (Parus

cyanus)^ a szirti pipiske (Anthrts obscurus), a lappföldi sármány (Plec-

troplianes lapponicas

)

, a sokszor seregesen megjelen havasi sármány

(Plectrophanes nivalis) és az északi csicsörke (Linaria alnorum) néhány

legközelebbi rokonával. Keletrl, illetleg éjszakkeletrl való a Naumann

rigó (Turdus Naumanni), melyet Alsó-Ausztriában és Stiriában elejtettek;

a feketetorkú rigó (Turdus aíriguiaris) Csehországban, Alsó-Ausztriában,

Dél-Tirolban; a vöröstorkú pipiske (Anthus rufogularis) Alsó-Ausztriában,

Stiriában, a fakó rigó (Turdus pallens), Csehországban ; a szibériai pacsirta

(Alauda sibirica
1
Galicziában, Trentinónál, Erdélyben) és mások. Végre a

déli vidékekrl ellátogat hozzánk a fekete fej pacsirta (Melanocorypha

calandra), melyet már Stiriában is többször ejtettek el ; a fekete torkú

sármány (Emberiza cirlus), melyet Csehországban, Morvaországban és

Stiriában is konstatáltak ; a szirti veréb (Passer petronia) és a Feldegg-félc

billegtet (Bitdytes cinereocapillus).

Madárfaunánknak alakokban való gazdagságáról megközelít képet ad

már ez az egyáltalában nem teljes sorozat is; arról, hogy a többi fajoknak

monarchiánkbeli ismeretes elterjedését részletezzük, e helyen le kell mon-

danunk. A sziklakúszó, a kecskefej és a nyaktekercs (Yunx torquilla)

nem jellemz alakjai ugyan a síkságnak, de gyakori jelenségek rajta ; a

harkályok közül csak a fehér hátú és a fekete harkály marad szívesebben

a dombvidéken ; ellenben a tarka harkály, különösen a kis tarka harkály

igen-igen közönséges alakja az alvidéki pagonyoknak ; megjegyzésre méltó,

hogy a háromujjú harkály sem marad távol a lapályokról, bár itt mindenkor

csak ritkaságnak kell tekinteni; a kalangya-varjú vagy kék csóka (Coracias

garrula) meg a büdös-banka (Upupa epops) a lapályok némely részein

majd mindennapos madár; sokkal ritkább a gyurgyalag (Merops apiaster),
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mely némely évben, minden kimutatható ok nélkül, egészen távol marad

fészkelhelyétl ; a jégmadár (Alcedo ispida) határozottan sokkal gyakoribb

az útveszt módjára elágazó közép Duna területén, mint bárhol a hegyek

között ; a kakukot, miként már elbb említettük, bizonyos értelemben a

dunavidéki serdk jellemz madarának kell tekintenünk.

A faunisztikai szempontból érdekes honosító kísérleteket illetleg meg-

lehet jegyeznünk, hogy a kolchiszi fáczán (Phasiamis colchicus) kivételével,

mely már a múlt század óta honosúlt polgára az osztrák-magyar monar-

chiának, teljes elvadúlása egyetlen fáczán-fajnak sem sikerit nálunk. Igaz,

hogy az ezüst-fáczán (Phasianus nyethemerus) Csehországban a vadászható

madarak sorába lépett, de teljesen meghonosodottnak még sem tekinthet.

Épen így áll a dolog az arany-fáczánnal (Phasiamis pictus). Ujabb idben

különféle más fáczán-fajokkal tettek kísérleteket, nevezetesen Alsó-Ausztriá-

ban, Magyarországon, Morvaországban, Stiriában, stb, de máig kevésnek

volt sikere. Alsó-Ausztriában a Duna egy szigetén sikerit a vadpulykát

(Meieagris gallopavo L.) meghonosítani, annyira, hogy jelenleg több százra

megy a számuk. A Phasianus mongolicus, torquatus^ versicolor^ Syrmaticus

Reevesi\ Euplocamus melanotus^ Sivinhoei és Crossoptilon auritum nev
fáczánokat mind sikerit már fogságban tenyészteni, de a honosítás tovább

még nem jutott; csak a közel jövben fog majd kiderülni, vájjon e fáczán-fajok

tenyésznek-e, és miképen tenyésznek a szabadban. Ha az egyes fajokból

számos egyedet eresztenek szabadon, az eredmény mindenesetre kedvez

lesz, a mennyiben a tapasztalat azt bizonyítja, hogy az említett fajok a mi

éghajlatunk alatt a legkeményebb telet is jól kibírják. Végre legyen még

megemlítve, hogy a kaliforniai bósás fürjnek (Lophothrix californica) több

helyen megkisérlett honosítása nem maradt egészen eredménytelen , a

mennyiben Plau vidékén Csehországban annyira jutottak vele, hogy már

vadászhatnak is rá.

A síkság csúszómászó! és kétéltíü.

A csúszómászóknak és kétélteknek fajokban való szegénységét egyes

alakoknak egyedekben való nagy száma pótolja faunánkban. Ha az örvös-

sikló, a vízi- meg a gyepi-béka már a hegyes vidéken is közönséges, st

mindennapos jelenség, számuk megezerszerezdik a monarchiának mocsáros

lapályain. Igen találó a ..Békás-szigetek" elnevezés a déli vidéken a Duna

ágai között fekv rétségekre, melyeken valóban egy talpalatnyi föld sincs



310

békák nélkül, s úgy látszik, „mintha lába kelne valamennyi rögnek", mikor

a békák megriadnak. Nem tekintve az említett két fajnak színezetében és

rajzaiban mutatkozó sokféle eltérését, eddig még nem bizonyodott be, vájjon

e myriádnyi béka között ott van-e a Discoglossus pictus, ez az érdekes

délvidéki alak, melyrl néhány évvel ezeltt gyanították, hogy a szerémségi

mocsarakban, Jakova mellett is tartózkodik. A leveli béka (Hyla arborca)

is rengeteg mennyiségben népesíti a déli mocsáros és szárazföldi erdket,

még pedig gyakran barnás vagy barnásszürke alapszínben. A vörös hasú

unka (Bombinator igneus) kivételével, mely mindenütt igen közönséges, a

monarchiában különben honos többi unka és varasbéka az egyedek számára

nézve aránylag hátra marad, st egyesek teljesen hiányzanak is. A Bécs

környékén elég gyakori fokhagymaszagú földi unka (Pelobates fuscus) egyes

lapályos vidékeken, melyek bizonyára még nincsenek e tekintetben jól

átkutatva, csak egyesével található; a nádi varasbékára (Bujo calamita)

nézve pedig általában csak kevés lakóhely van ez ideig biztosan megálla-

pítva, habár elterjedése igen széles kör. A lapályok némely, de épen nem

valamennyi erdejében, elég gyakori a foltos szalamandra (Salaiiiandra macti-

losa) ; sok pocsolyában honos a tarajos- meg a pettyes gte (Triíon eristatus

és Tr. faeniatus), de egyikök sem jellemz alak. — Jobban képviselvék a

csúszómászók, nevezetesen a gyíkok. Itt honos egy 10— ll centiméter

hosszú, kiválóan délkeleti faj, a pannóniai gyík (Ablepharus pannonicus),

mely különösen a budai hegyek lejtin lép fel nagyobb számban s a Balaton

vidékérl is ismeretes ; a délmagyarországi dombos vidéken azonban eddig

még nem találták. Az ugyancsak délkeleti „seltopusik" (Pseudopus Pallasü)

szorosan véve nem tartozik ugyan a síkföldi faunához, mégis itt emlékezünk

meg róla; monarchiánkban való elterjedésére nézve nem szorítkozik csupán

Isztriára, Dalmácziára, Boszniára sat. , hanem elfordul Bécs környékén

(Purkersdorf), Déli-Stiriában a Pachern-hegységben, Bukovinában és való-

szinúleg Magyarországon is, de ez ideig nem méltatták kell figyelemre.

A törékeny gyík (Anguis fragilis) mindenütt honos. Az igazi gyíkokat a

lapályokon, nevezetesen a Duna meredek lejtin és a száraz erdkben három

igen elterjedt faj (Lacerta agilis, viridis és muralis) képviseli. Hogy a

Lacerta muralis a Mura völgyének is sajátja, st helyenként gyakoribb,

mint a Lacerta agilis, még kevéssé látszik ismeretesnek. — Az egész sík-

ságon többféle változatban lakó örvös siklóhoz (Tropidonotus natrix), a

síma-síklóhoz (Coronella austriaca) és a barna-siklóhoz (Cohtber Aesculapii).
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melynek érdekes albino példányai is ismeretesek, és a koczkás siklóhoz

(Tropidonotus tesselatus) hozzájárul még a magyarországi, nevezetesen a

szerémségi síkokon egy keleti alak, a harmadfél méter hosszúra növ káspi

sikló (Coluber caspius)^ mely a zöldesbarna siklónak (Zamenis viridiflavus)

fajváltozata. Föl kellene még említenünk az Elaphis cervone nev kigyót, ha

Mehádia környékén való elfordulása bebizonyulna. A mérges kígyóknak csak

egy képviseljük van a síkságon : a keresztes vipera, mely azonban itt igen ritka.

Monarchiánk négy tekensbéka-faja közül a Duna, Dráva, Tisza és

Száva vidékének majdnem valamennyi állóvizében megtaláljuk a mocsári

teknsbékát (Emys europaea) sokszor elég nagy mennyiségben s két állandó

változatban. Csehországban nem ismeretes ; de meglehet, hogy a Morva és

a Thaya mocsáros lapályain egyes példányokban elfordul ; az ausztriai

tartományok déli részén, nevezetesen Zára vidékén és a Narenta mocsaraiban

ismét gyakori. A Dalmácziában, Herczegovinában stb. ugyancsak gyakori

koczkás teknsbéka (Testudo graeca) a Duna lapályaira Orsovánál és

Mehádiánál az Aliion tövében lép, a hol számos és jóval nagyobb példá-

nyokban található, melyeken, hátpánczéljok alakjában, némi eltérés is mutat-

kozik. Az Emys caspica a mi területünkön csak Dalmácziából ismeretes.

Az alföld lial-faiinája.

A Duna folyamvidékének, nevezetesen a Száva, Tisza és Dráva fokának

halakban való gazdagsága közmondásossá vált. Jó részben függ ez a számos

víztartótól, tótól és a gyakran igen terjedelmes és mély belföldi tavaktól,

melyek a vízállás szerint a ffolyóval többé-kevésbbé nyilt összeköttetésben

állanak s részint „holt" ágaknak, részint a tavaszi áradásokkal az országba

kerül vizek maradékainak bizonyulnak. Ha leapad is a víz, náddal, sással,

kákával, gyékénynyel bentt sekély tócsák mindig maradnak belle, melyeket

némely halfaj igen szívesen használ fel ivásra, a fiatal nemzedék fölnevelésére

és összegyülekezésre. Hogy e sasos tavak óriás halmennyiségérl fogalmat

alkothassunk', említsük fel, hogy a béllyei uradalomban (Baranyamegye)

olyan eseteket jegyeztek fel, midn a híres Kopácsi tóból 800 mázsánál

több halat fogtak ki egy húzásra! Mindamellett, e nagy gazdagságot nem

tekintve, a Duna óriás folyamvidékének még sincs egyetlen saját halfaja

sem, bár egyes jellemz alakja van is. A potykafélék (Cypriuoidei) elterjedt

családjából els sorban a dunai potyka (Cyprinus carpio) érdemel említést

számos (a közéletben is megkülönböztetett) változatával, mely számra nézve
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a többit mind felülmúlja; utána következnek a kárászok (Carassius), a

czompók (Tinca), a keszegek (Abramis) és rokonaik. A rózsás márnán

(Barbus fluviatilis) kivl nevezetes faunisztikai szempontból a kárpáti

folyókban, különösen a Marosban, Szamosban, Karasban sat. nagy számban

él „zsemlyehal" (Barbus Petényit)*, meg a kiválóan keletvidéki bagoly-

keszeg (Abramis Sapa). Az úgy nevezett „csabak" (Telestes Agassizii -

Leuciscus muticellus) itt is csak a mellékfolyókban lakik, mint a Rajna

folyamvidékén. A gébek (Gobius), a szivárványos ökle (Rhodeus amarus),

a lapos keszeg (Abraviis ballerus), a gárda- vagy vágó-hal (Pelecus cultra-

tus), a szélhajtó küsz (Alburmts lucidus), a ragadozó n (Aspius rapax),

az ónos jász (Idus melanotus), a piros szem kelé (Scardinius erythro-

phthalmus), valamint a fejes domolykó (Squalius cephalus), a változékony

nvúl-domolykó (Squalius leuciscus L.) és az Eva-keszeg (Abramis ívimba)

jól ismert, de nem jellemz alakok. A sügérfélék (Perciformes) közül a

csapó sügéren (Percafluviatilis) mint falakon, és a logas sülln (Lucioperca

sandra) kivl az Aspro nemet kell kiválóan figyelembe vennünk, melybl

két ritka faj sajátja a Dunának és mellékfolyóinak, t. i. a magyar buczó

(Aspro Zingel) és a német buczó (Aspro vulgáris, „Stréber"); ugyanezt

mondhatjuk a közönséges durbincs legközelebbi rokonáról, a selymes dur-

bincsról (Acerina Schraitzer L.) A pánczélos arczú halakat (Cataphracti)

csak a botos kölönte (Cottus gobio) képviseli, a Scomber-félék (Scombridae)

pedig egyáltalában nincsenek képviselve, a mennyiben a kérdés alá jöv

tüskés pikó (Gasterosteus aculeatus) a Duna egész folyamvidékérl hiányzik.

Úgy látszik, hogy ebben a sorsban osztoznak a heringfélék és az angolnák

is, a mennyiben az Elbébe és a Garda-tóba feljutó vándor alózát (Alausa

vulgáris) meg a monarchiának éjszaki és déli részén egyes helyeken igen

gyakori síkos angolnát (Anguilla fluviatilis), a Duna vidékén egyesével való

fellépésük miatt (Budapest, Drávafok - - 1886 — , Mohács), csak „eltévedt

jövevényekének lehet tekintenünk. Pótolja azonban ezeket a hazai galócza-

félék legnagyobb faja, a dunai galócza (Salmo hucho), mely kizárólagos

sajátja a Duna folyamvidékének. A csukának, harcsának és a menyhalnak, e

külön-külön család képviselinek, bár a két els számra és nagyságra nézve

ugyancsak kiváló, a Duna folyamvidékére faunisztikai szempontból épen

annyira nincs különös jelentségök , mint a három csík-fajnak (a csíkok

Horvátországban i Dobra folyóban is megtalálták és a Barbus meridionalis fajvállozatának

állították.
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családjának). A tokfélék hét tája közül, melyek a Fekete-tengerbl vándorol-

nak a Dunán iöllelé, a Duna íels folyásában csak a kecsege (Acipenser

ruthenus) tekinthet rendes vendégnek; a többiek, általában ritka fajok,

mind Magyarországon maradnak; ilyen a szín-tok (Acipensar glaber)^ a

csillagos vagy sreg-tok (Ac. stellatus)^ a tüskés vagy faj-tok (Ac. schypa)^

a termetes-tok (Ac. Güldenstaedtii), a viza (Ac. hiiso) és a Gmelin-tok

Acipenser Gmelini). Az Acipenser sturio faj hiányzik a területrl, de

gyakori az Adriában s azonkívül megjelenik az Elbében, az Oderában és

a Visztulában. Négy tok-féle különösen a Po vidékének sajátja. Az orsó-

halak vagy ingolák (Petromyzon) közül az Elbében faunánk mindhárom

faját (tengeri-, vak- és kis ingola — P. marinus, fiuviatilis és Planeri)

megtaláljuk ; a tengeri ingola a Duna vidékérl hiányzik, de Dalmácziában

ismét gyakori. Az Élbe és a Visztula a lengyel galóczával (Salmo salar)

ajándékoz meg bennünket; a Dnyeszterbl ismertük meg legelször a süll-

nek érdekes keleti fajváltozatát, a volgai süllöt (Pucioperca volgensis Pali.),

melyet késbben a Tiszában (k-süll), a Duna holt ágában Tulln mellett

és a Morvában is megtaláltak; ugyancsak a Dnyeszterben él a délorosz-

országi Percarina Demidoffii Nordm., a hosszú-orrú durbincs (Acerina

rossica Cuv.) és a Gobius három faja, (G. melanostomus Pali., G. gymno-

trachehis Kessl., G. fiuviatilis Pali.), melyek a Fekete-tengerbl jutnak föl

bele. Faunánk sajátja a czifra kölönte (Cottus poecilopus), melyet eddig csak

a Kárpátok vizeiben (s állítólag a Pyrenaeusokban is) találtak ; továbbá,

Dél-Oroszországgal közösen, a lápi pócz (Umbra Krameri)^ melyet a Fert

és a Balaton turfás és mocsáros vidékén, a Moosbrunban Bécs mellett, az

Ördög-malmi árokban Budapest mellett s más helyeken is megtaláltak.

Egy éjszakkeleti, illetleg oroszországi galócza, a Salar spectabilis (Salmo

microlepis) Teschen mellett s állítólag Magyarországon (Pohorella) is el-

fordul. Halfaunánkra nézve tipikus, illetleg jellemz fajokat legnagyobb

számban monarchiánknak déli részén, a Karsztban (Dalmácziában és Horvát-

országban) találunk. (Lásd a Karszt és a Partvidék állatvilága czím

fejezetet.) A Po, az Ecs és a Garda-tó néhány „olasz" fajjal* gazdagítja

halfaunánkat, a melyek közül különben a Blennius cagnota Cuv., a Barbus

plebejus Bp. és a Leuciscus aula Bp. Dalmácziában is elfordul.

Gobius fluviatilis Bonelli (Garda-tó), Alburnus alboretta H. et Kn., Chondrostoma Genei

(Iijszaki-Olaszország és a Rhone), Chondrostoma soétta Bp. (az Alpesektül délre es folyainvidékeken

a Ch. nasas helyettesítje), Fario carpio, „Carpione" (Garda-tój és mások.

40
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A síkság gerincztelen állatai.

Az alsóbbrend állatvilág a síkságon rendkívül gazdagon van kifej-

ldve. Epén olyan változatos és sokféle a csoportosulásuk, illetleg az egyes

osztályok és rendek képviselinek együttélése, mint a létfeltételek maguk

;

a Duna lapályainak, a mocsári növényzetnek, a posványos területeknek,

a nádasoknak', a mindig nedves erdknek épen úgy megvan saját jellemz

ízeltlábú és molluszkum-faunájok, mint a magasabban fekv, szárazabb

virágos réteknek, mezknek és víztelen erdknek. Ott a fátyolkák (Perla),

szitakötök (Agrion, Aeschna, Calopterix, Libelln/a), a kérészek (Palingenia,

Ephemera) és mindenekfölött a legyek meg a szúnyogok, itt pedig a lepkék,

poloskák, fedeles- és hártyás-szárnyúak uralkodnak.

A mit a „ Békás-szigetek "-rl mondottunk, azt megtaláljuk a csigákat

és kagylókat illetleg az évenként árvíz borította füzesekben és nyárfa-

erdkben is, melyek tisztásai az árvíz leapadása után olyanok, mintha valaki

csigaházakkal meg kagylóhéjakkal hintette volna be ket. Igaz, az itt talál-

ható fajokat már ismerjük máshonnan, de sokaságuk meglep. A kagylók

osztályából, mely különben 20 sajátos fajt szolgáltat faunánknak, mint

tipikus alakokat itt találjuk az Anodonta és Unió fajait, nevezetesen a

közönséges tavi kagylót (Anodonta miitabilis Cless.) számos változataival,

a lapos tavi kagylót (Anodonta conplanata Ziegl.), a festék-kagylót (Unió

pictorum), továbbá az Unió fiimidiis, batavus, crassus sat. íajokat. Leg-

közelebbi rokonuknak, a folyóvízi gyöngykagylónak (Margaritana mar-

garitifera) elterjedésköre már szorosabban határolt ; megvan például a

Wottawában, a Moldvában Csehországban, Alsó- és Fels-Ausztria, valamint

Magyarország több patakjában. Ha kevés is a benne képzd szép gyöngyök

száma, némelykor mindamellett sokra becsülik azokat. Szintén gyakoriak

a Pisidium és a Cyclas nem egyes fajai. A vízi tüds-csigák közül fajokban

igen gazdagok a tányércsigák (Planorbis), meg a mocsári csigák (Limnaeus)

;

utánuk következnek a Physa- és Ancyliis-fajok s a Carychium minimum.

Az alakokban való legnagyobb gazdagság azonban a szárazföldi csigák közt,

nevezetesen a Helix-félék (Helicidae) családjában mutatkozik, mely egymaga

270 sajátlagos fajjal szaporítja az osztrák-magyar birodalom állatvilágát:

a legels helyet foglalja pedig el közöttük a számos alnemre oszló Helix

nem. mely fajokban egyáltalán is a leggazdagabb a puhatestek egész

állatkörében. A legismcretesebb faj, az éli csiga (Helix pomatia) egyes
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tartományokban (Stiria, Fels-Ausztria) bizonyos nemzetgazdasági jelent-

ségre is vergdött, a mennyiben, ha igazi „csigahízlalás"-ról, a milyen

például Sváb-földön az arravaló „csigás-kertek "-ben van, nem beszélhetünk

is, szszel a befedelezett csigákat mégis összegyjtik, zab között tartják,

mint a tojást és eladják. A közönséges kerti, ligeti és berki csiga (Helix

hortensis^ arbustorum, nemoralis) szintén nagy területen otthonos; a

kerti csiga nem lépi ugyan túl az Alpesek déli határát, de függleges

irányban elég magasra feljut. E csoport sajátlagos alakjai közül csak a

következket említjük fel : Magyarországra nézve sajátlagos a Helix triaria

és diodonta, Erdélyre a H. triadis^ trinodis és transylvanica
, Ausztriára,

Csehországra, Morvaországra és Galicziára nézve a H. Clessini, Karinthiára

és Krajnára a H. Sekmidtii, Stiriára a H. (Arionta) styriaca sat. A Clausi-

UáAí számos alakja inkább a hegyeket kedveli ugyan, de nem hiányzanak

a síkföldi ligetekbl sem, mint pld. a Clausüia simüis számos változatával,

a Cl. plicata, bidens és piimila. Gyérebben vannak képviselve a Vitrina^

Helicophanta^ Bulimus^ jobban a Pupa nem fajai. A hazátlan csigák a mi

faunánkban a Limax és Árion f nemökben jelennek meg ; az els nembl

a Limax cinereoniger Wolf (maximus L.) és L. agrestis^ az Árion nembl
pedig az Árion empiricorum^ hortensis, subfitscns (Csehország) s több más

is közönséges. A kopoltyús csigák közül a Paludina, Valvata és a Neritina

nem a legszembeötlbb ; ez utóbbi nembl jellemz s a Duna folyam-

vidékére nézve sajátlagos alak a Neritina danubialis és N. transversalis.

A Neritina prevostiana, és a Melanopsis-n&mhl a Melanopsis Audebertii

a vöslaui kénes forrásban találtatnak, sat.

A síkföldi állatfajok nagy többsége, miként már fel is említettük, a

dombos vidéknek meg az alsó hegyi régiónak is sajátja. Tekintetbe véve a

rovarok mérhetetlen számát, melyek a síkságon és ezen az átmeneti vidéken

közösen laknak, itt csak azokat említhetjük fel, melyek tipikus síkonlakók.

Ilyenek az egyenes szárnyúak rendjébl az Oedipoda variábilis^ Onconotus

Servillei^ Stauro?wtus brevicollis^ Gomphocenis antennatus , Platycleis

affinis; a reczés-szárnyúak rendjébl az Acanthaclisis occitanica, Megistopus

flavicornis^ Creagris plumbeus és a Myrmeleon Erberi (Gödöllrl).

A félfedelúek rendje gazdag jellemz és feltn alakokban, még az édes

vízi faunára nézve is. (Vízenjáró-, hátonúszó-poloskák, vízi skorpiók.) Apaizsos

poloskák (Pentatomidae), Coreus-félék (Coreidae)^ bodobácsfélék (Lygaeidae),

réti poloskák (Capsidae), reczés- és kéreg-poloskák (Tingidae és Aradidae)

40*
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és rabló poloskák (Reduviidae) családjából vak) seregeken kívül ott vannak

e rendbl a monarchia délibb vidékein az érdekes, már Anakreon-tól meg-

énekelt kabóczák vagy czikádák, nevezetesen a manna-kabócza (Cicada orni),

továbbá a C.plebeja és a C. argentata; ezekhez járulnak legközebbi rokonaik,

a világító-, púpos- és apró-kabóczák (Fulgoridae, Membracidae, Cicadellidae).

Mintegy 1.400 (34 sajátlagos) fajt ismerünk monarchiánkban e rovarrendbl,

a mely tetemes számban nem csekély részök van a „növénytetvek" káros

alrendjének, számba se véve az emlsökön és madarakon élsköd állat-

tetveket, a szr- és tolltetveket. A növénytetvek közül különösen a levél-

tetvek (Aphidae) számos faja tesz nagy károkat az erdkben és kertekben
;

de valamennyi hazai fajunkon túltesz káros voltában egy idegen alak, a hír-

hedt „szltet" (Phylloxera vastatrixVl.), mely 1863-ban került Európába.

Ausztriában legelször a klosterneuburgi szlészeti és gyümölcsészeti intézet

kísérleti telepén mutatkozott, és környékén 1882-ig 1958 ponton 61 l hektár

szlt tett tönkre. 1884 elejéig, a mennyire az ez irányban tett kutatásokból

látszik, Alsó-Ausztriában l87'54 hektár, Stiriában 37Ó"53 hektár s Isztriában

46-76 hektár volt fillokszérás. Magyarországon 1875-ben találták legelször,

Pancsován. 1885 végéig az ország majdnem minden szlvidékén, 35

megyében, 396 község szljében, mintegy 28.OOO hektárnyi területen

volt kimutatva a szltetú. - - A félfedelek között tipikus síkföldi lakókúl

tekinthetk : az Odontoscelis dorsalis^ Cryptodontus neglectus, Menaccarus

arenicola; Spathocera obseura^ Camptotelus lineolatus, Emblethis ciliatus.

A sajátlagos fajok különösen Magyarországra és Dalmácziára esnek ; egyesek

Alsó-Ausztriára, Csehországra, Stiriára, Krajnára és Galicziára.

A monarchia déli, napsütötte mocsáros vidékein (nevezetesen a Duna

környékén) az embernek és a felsbbrend állatoknak valóságos ostorai

a kétszárnyúaknak egyes képviseli , a szúnyogok meg a kolumbácsi legyek

(Simulta cohimbacensis). A kolumbácsi legyek tavaszkor (április— május)

majd felhszer óriás csapatokban látogatják meg alsó folyómenti lapá-

lyainkat és temérdek négylábú állat pusztul el csípésüktl, majd csak

egyesével jelennek meg, a mikor veszedelmet nem okoznak. Kevésbbé

veszedelmes, de eléggé érezhet a pöcskök (Tabanidae) számos fajának

mködése is, számba nem véve e 4000 (2 2 sajátlagos) fajjal képviselt

rovarrend többi alkalmatlankodó tagjait. A síkságra nézve mindamellett

csak kevés faj jellemz : ilyen a Laphistia sabulicola, a Stichopogon albo-

fasciatus, a Dasypogon diadema és a Mochtherus /lavipes.
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A lepkék és bogarak között, melyek az osztrák-magyar monarchiában

összevéve IO.950 fajban 164 sajátlagos fajjal vannak képviselve, csak kevés

tipikus síkföldi alak van. A lepkék közül ilyen a Colias Chrysotheme és

három Agrotís-ía] (Agrotis fimbriola^ vestigialis és/ttgaxj; a bogarak közül

a Cicindela soluta, Glaresis Frivaldszkyi^ Anoxia orientális és pilosa^ vala-

mint a hólyaghúzó bogarak (Cantharidae) családjából való több Mylabris-hj

.

Említik még a Tentyria Frivaldszkyi és Platyscelis hangarica fajokat.

A mit az imént említett rendekrl mondottunk, ugyanazt mondhatjuk

a biológiai szempontból rendkívül érdekes hártyás -szárnyúakról is, hogy

t. i. mindamellett, hogy faunánkban rendkívül számos (7.660, 39 sajátlagos)

fajban vannak képviselve, igen kevés alak van közöttük, mely a tulajdon-

képeni síkságra szorítkoznék. így néhány trös darázs fScoliaJ, egy nagy

dongó-méh, a Bombus fragrans^ egy nagyszarvú méh, az Eticera panno-

nica, egy földi méh, az Andrena seytha; továbbá a Camptopoeum frontalc

és a Phiarus abdominalis nev fajok. A mézel vagy házi méh Magyar-

ország, Galiczia, Csehország stb. lapályain sok helyen igen jól érzi magát és

tenyésztését némely helyen buzgósággal zik. A gubacsdarazsuk (Cynipida)

közül megemlítend a Cynips calicis, melynek gubacsai „suska", vagy

„gubacs" (gubics) néven különösen Dél-Magyarországon jelentékeny keres-

kedelmi czikket képeznek.

Az alföld pók-faunájában^ a mennyire ez ideig ki van kutatva, a

Gnaphosa^ Prosthesima^ Nemesia^ Prurolithus , Micaria sat. nemekbl

kerülnek jellemz alakok ; a sajátlagos alakok közül példaképen a következ

fajokat említhetjük fel : Tarentula solitaria^ T. cronebergensis, T. nebnlosa^

Aelurops simplex, több farkas pók (Lycosa festinans^ L. poecila^ L. exor-

nata) és egy ugró pók (Attus Brassayi).

A százlábúak közül , az igen elterjedt alakokon kivl , nevezetes a

Magyarország délkeleti részén honos Brachidesnms filiformis^ valamint

az Alsó-Ausztriára nézve bizonyos Eurypauroptis ornatus és E. cycliger.

A benszülött fajok nagyobb száma a Karsztvidékre szorítkozik (fulus dal-

matinus^ J~. cattarensis^ Polydesnnis falcifer sat.) Nevezetes a százlábúaknak

idnként való vándorlása és óriás számban való megjelenése, mely külö-

nösen a Julus-fajokra nézve volt bvebben megfigyelhet. 1 876-ban Torda

megyében, 1878-ban márczius közepétl április közepéig a Magyar alföldön

látták ilyen tömeges megjelenésöket ; az utóbbi esetben a Jitlus ttnilineatus

fajhoz tartozó százlábúak Szajol, Török-Szent-Miklós és Fegyvernek között
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olyan mennyiségben leptek el a vasútat, hogy a vonatokat a szó legszoro-

sabb értelmében megállították.

A mennyire az eddigi kutatásokból kiderül, a rákok között is van

néhány, mely a tágabb értelemben vett síkságnak kizárólagos sajátja; ilyen

elször is a keskenyollós rák (Astacus leptodactylus), mely a közönséges

folyami ráknak legközelebbi rokona s Magyarország déli részén, nevezetesen

a Tisza vidékén van elterjedve ; azeltt Baranyában (Mohács mellett) is

ismerték, de a Drávafokon s általában a Közép-Duna vidékén nem rég

(1878) dühöng rákdögvész óta e megyében egy Astacus-fajt se találtak

s azt hiszik, hogy ott mind a két faj kipusztult. Más érdekes, szintén a sík-

föld állatvilágához számítható két fajt találunk a monarchia déli részében

:

az egyiket, az Ancliistia lacustris nevt (mely már az Albanói tóból és

éjszaki Olaszország egyes helyeirl ismeretes volt) a Narentába öml pata-

kokban találták ; a másikat, a Palaemon fitiviatilis nevt, mely ugyancsak

a „kis tengeri rákok" (Carididae) képviselje, a Garda-tó lakójául mutatták ki.

Az alföld alsóbbrend rákjai a levéllábúak (P/iyl/opoda), a kagylórákok

(Ostracoda) és a sertelábak (Copepoda) rendjébl valók. A gyrs-rákok

(Arthrostraca) közül az ugró-rákok (Amphipoda) és az egyenl lábúak

(Isopoda) rendje van képviselve. Számba nem véve az élsdi alakokat,

a nevezett rendekbl mintegy 100 fajt ismerünk közelebbrl. A levéllábúak

közül fontos faunánkra nézve a Branchipiis Gntbei (Podebrad). a Br. car-

nuntanus (Bárndorf) és a Br. httngaricus ; továbbá az Artemia nembl

a Trieszt környéki és más vidéki (Szamosfalva Kolozsmegyében) sós mocsa-

rakban él Artemia salina; az Apus- és Estheria-{-x\oV , nevezetesen az

Estlieria cycladoides (Magyarország) és az E. pestinensis (Bécs, Budapest).

— Az ágascsápúak vagy vízibolhák (Cladocera) alrendjét a Sida, Eynceus,

Dapluiia, a ritka Macrothrix (M. laticornis Csehországban stb.), Bosmina,

Byrhotrephes (B. longimanus a Bódeni tóban), Po/yphemus (P. oculus,

pediculus az ausztriai tavakban) nemek képviselik. A kagyló-rákok közül

csak a Cypris nemnek van nagyobb elterjedése; a JVotodromus- és a csekély

számú Cajido?ia-h]oka.t a monarchiának még több tartományában nem

találták, illetleg föl nem jegyezték. A szabadon él sertelábak (Eitcope-

poda) alrendjét a síkok és hegyek számos vizét népesít Cyc/ops-h\ok,

a Canthocamptus és a Diaptomus-íajoV fa D. castor és a Bécs környékén

eljöv D.amblyodon fajjal) képviselik. —-Az ugró-rákok rendje igen szegén)

fajokban, de annál nagyobb egyes fajok, nevezetesen a Ganimarus pulex
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egyedeinek száma; a Roesel-féle G. fluviatilis-ró\, valamint a kúti rákról

(G.putaneus), melyet a többi közt Prága néhány kútjában is találtak, kevés

adatunk van. Az egyenl lábúak közül az Aselhis aquaticus^ Armadillo

o/Jicinaritm, Ligidium agile, sok Porcellio-íaj, a közönséges „pinczebogár"

(Oniscus miirariits), valamint az Armadillidiitm vulgare mindenütt közön-

séges jelenségek'. A Platyarthrus Stcinii és több rokonfaja a föld alatt él

;

a nevezett faj (Csehországban) a vörös hangya fészkében elég gyakori. Cseh-

országban a Hoplophthalmus elegáns, Trichomiscus violacetis és egyes más

fajok is élnek.

A síkságnak kevéssé tanulmányozott féreg faunájában az igen elterjedt

örvényl-férgek (Turbellaria) rendjébl a délmagyarországi mocsarakban

a Polyscelis, Planaria, Mesostomum, Microstomum, Stenostomum stb.

nemek vannak képviselve, minden kiválóan jellemz alakok nélkül. Ugyan-

ezt mondhatjuk a sodró-férgekrl (Rotatoria). A nadályoknak a Magyar-

országból ismert Typhlobdella Kovátsii — úgy látszik — síkföldi jellemz

képviseljük ; Stiriának van egy nevezetes szárazföldi nadálya, a Xerobdel/a

Lecomtei, melyet 1 868-ban írtak le. A gyérsertéjú férgek (Oligocliaetae)

közül a közönséges földi gilisztákon kivúl a déli vidéken három faj nevezetes,

különösen pedig a rendkívüli nagysága miatt feltn Lumbricus conplanatus.

Végre megemlítendk még a Csehországból ismert Tubifex coccineus,

Psammoryctes umbellifer és a mély kutakban él Phreatothrix Pragensis

nev fajok ; Cherso szigetén a Vrana-tóban él a Saemtris barbata.

III. A Karszt és a Partvidék állatvilága.

A Karsztvidéknek az osztrák-magyar monarchia állatvilágára vak)

jelentségét röviden már a bevezetésben megemlítettük és sajátszer talaj-

alakulatáról, melynek állatvilága sajátosságát köszöni, az elbbi fejezetekben

is megemlékeztünk. Déli részének (Dalmáczia) nagyon enyhe éghajlata gaz-

dag növényzetet nevel, mely jellemére nézve alacsonyabb szélességi fokoknak

felel meg és szembeötl, határozott hatással van a szárazföld faunájára, a mi

különösen a madarak és csúszó-mászók osztályában vehet észre. Az emlsök,

a gazdagon képviselt (2 2 faj) denevérek kivételével, határozottan háttérbe szo-

rulnak; mindamellett, miként már említettük, ebbl az osztályból is kerülnek

ki új alakok ; így a faji önállóságára nézve kétséges Talpa coeca, a Levcodon

micrurus, a Crociditra suaveolens, továbbá a / 'esperugo arsula és mások.
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A Karszt madárvilágában megtaláljuk a monarchiában él ragadozó

madarak nagy többségét, de egyetlen új faj sem járul hozzájuk. A fakó- és a

barna-kesely, valamint a szirti sas állandó madarak ; az egyiptomi kesely

valószínleg költ is itt; a szomszédos Boszniában nem ritka király-sast

a dalmácziai hegyekben többször, ellenben a szakálos-keselyt csak itt-ott

figyelték meg. A közönséges vércse és a vándor-sólyom (Falco peregrinus),

valamint (nem tekintve Görögországban való elfordulását) a kiválóan

éjszakvidéki törpe-sólyom (Falco aesalon) állandó madarak Dalmácziában,

és a vörös vércse (Tinnunculus cenchris) rendesen költ Bua és Solta

szigetén. A Falco Eleonóráé fajnak e vidéken való megjelenése épen úgy

bebizonyításra vár, mint az afrikai Falco peregrinoides-é; ennek itt való el-

fordulását olyan példányból következtették, melyrl még az is valószínnek

látszott, hogy Dalmácziában kelt ki a tojásból*. A Feldegg-féle sólyomról

már elbb megemlékeztünk. E rend többi alakja nem kelt új érdeket.

Annál érdekesebb az éneklk rendje, melybl els sorban a sziklakúszók

módjára szirteken és meredek falakon él szirti kurtakalapácsot (Sitta

syriaca) kell fölemlítenünk. A gyakoribb gébicsekkel egyidejleg jelenik

meg a ritka délvidéki Lanius meridionalis is. A Duna déli vidékérl

már ismert gyász-czinke állandóan, a görögországi Hypolais olivetorum

(olajfa-ligeti fülemüle) tavasztól szig s gyakran tartózkodik itt; de már

az Acrocephalus melanopogon (feketeszakállú- vagy tamariska-fülemüki

látszólag ritkábban vehet észre mint Magyarországon. A selymes nádi-

fülemüle (Cettia sericea) a Narenta völgyében állandó madár; különös

ritkaságként látható télen az Európa délnyugoti vidékérl való provencei

fülemüle (Sylvia provinciális). A Karszt déli vidékén fészkel fehérszakállú

fülemüle (Pyrophthalnia subalpina), a feketefej fülemüle (P. melanocephala)

és az orpheus-fülemüle (Sylvia orphea) Isztriában is megjelenik. Igen kevés

adatunk van a Cisticola schoenichts nev nádi-fülemülérl, melyrl azt

mondják, hogy Dél-Tirolban is honos, st hogy fészkel is ott. A kék-rigó

(Monticola cyanea) állandó madár a Partvidéken (részben az isztriai partokon

is), miként Dél-Tirolban, hol 1.200 méter tenger fölötti magasságig honos.

A Saxicola stapazina és S. aurita, valamint a Feldegg-féle szürkefej

billegtet (Budytes cinereocapillus)
, melyek Tirolban nyári vendégek,

Dalmácziában költenek, és lehet, hogy vonulás alkalmával megjelenik

a Görögországban és Éjszak-Afrikában honos feketefejü billegtet (Budytes

' ujabban azt mondják e példányról, hogy nem ni;Vs, mint a vándor-sólyom fiatal hímje,
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mela.nocephalus) is. Be van ez bizonyítva a Tirolban, Csehországban, Magyar-

országon stb. ritkán észlelt vöröstorkú pipiskérl (Anthus cervinus) és a még

ritkább éjszakvidéki szirti pipiskérl (Anthus obscurus), melyet azonban

a többi közt egy erdélyi mocsáros vidéken is ott találtak. A feketefej

pacsirta (Melanocorypha calandra) állandó madár ; és az utóbbi években

pl. Stiriában is több ízben elejtett csonkaújjú pacsirta (Alauda bracJiydactyla)

rendesen fészkel a Partvidéken. A íeketefej sármánynak (Emberiza mela-

nocephala), melyet egy ízben Csehországban is megfigyeltek, rendes elter-

jedési köre Görzig terjed ; idáig jut el a Dél-Tirolban, Magyarországon és

a többi területen igen ritka Emberiza cirlus is, mely Dalmácziában fészkel.

A szirti galambot (Columba livia) a Karsztvidéken részben mint igen

közönséges állandó madarat találja az ember; Krajnában mint „barlangi

galamb" a róla nevezett Galamb-barlangban (Taubengrotte) lakik. Rend-

kívüli jelenség az afrikai sarkantyús szárnyú bíbicz (Hoplopterus spinosus)

és a nem kevésbbé délvidéki európai futri-lile (Cursorius europaeus) ; külö-

nös ritkaság a bíboros vízityúk (Porphyrio hyacinthinus), melyet különben

Karinthiában és Csehországban is elejtettek már, és az Isztriában, illetleg

a Partvidéken észlelt flamingó (Phoenicopterus ruber) , melyet mint

jövevényt a Bódeni tónál s 1860-ban a Tisza mellett Kis-Kanizsánál is

láttak. A más vidékekrl említett pólingokhoz járul a Karszt déli vidékén

a vékonycsr póling (Numenius tenuirostris). Mint a Duna alsó vidékein,

itt is, még pedig a Narenta torkolatánál nagy számban fészkel a göndörfej

gödény (Pelecanus crispns); a búbos kormorán (Phalacrocorax cristatus)

állandóan ott van Dalmácziának középs és déli meredek partjain, és Isztriában

költ is. A Puffinus Kuhlii és P. anglornm nev viharmadarak az Adriának

„a parttól távol es szigeteit" népesítik. Nem számítva a rendellenes jelen-

ségeket, a tenger madárvilágához tartoznak még a sirályok, nevezetesen

a „minden évszakban igen közönséges" vész-sirály (Larus canus)^ a kevésbbé

gyakori hering-sirály (L. fuscus)^ a déli ezüstös sirály (L. argentatus),

a sötéthátú sirály (L. marinus), a keletrl való törpe sirály (L. minutus),

mely a fiumei kikötben is megjelenik; az igen közönséges nevet sirály

(L. ridibundus) és tavaszszal a feketefej sirály (L. melanocephalus)^ mely

Isztriában júliustól szeptemberig közönséges jelenség. Ritkán látható a

három-ujjú sirály (L. tridadylus) s igen gyérek az adatok a Földközi-tenger

partjain és szigetein honos Larus Audouinii nev sirály elfordulásáról.

Ugyanezt mondhatjuk az éjszakvidéki rabló sirályokról (Lestris)^ melyek
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a délmagyarországi mocsarakon és tavakon, különösen kés szszel és télen,

nem is ritkák, de többnyire megközelíthetetlen helyeken tanyáznak és így

a fajnak biztos megállapítása nem mindig lehetséges. Itt leggyakoribb talán

az élsdi sirály (Lestris parasiticus)^ Csehországban pedig a pomerániai

rabló-sirályt (Lestris pomarina) figyelték meg gyakran. A halászkák vagy

csérek közül megjelenik költözéskor a káspi csér (Stema caspica)^ és a

kenti csér (St. cantiaca)^ mely utóbbi télen Isztriában is látható.

A kétéltek és csúszó-mászók közül 39 faj található a Karsztvidéken,

melyek között egy kizárólag erre a territóriumra szorítkozik, nyolcz faj

pedig, melyeket a monarchia más részein eddig nem találtak, bizonyos

értelemben jellemz rá nézve ; ezekhez csatlakozik végre még egy (tengeri)

partvidéki alak. A vidék sajátlagos alakja a nevezetes barlangi gte, a

Proteus anguimts, melyet hét helyi fajváltozatban figyeltek meg. Elterjedése

nem szorítkozik a krajnai Karszt-barlangokra (nevezetesen a Magdalenen- és

Kleinháuslergrotte stbre), hanem kiterjed az isztriai és dalmácziai barlan-

gokra is.

Az említett jellemz kilencz faj között négy kigyófaj van. melyek

közül három, nevezetesen a Tachymenis vivax (Isztria, Dalmáczia), az

Elaphis quaterradiatus Dum et Bibron (Dalmáczia) és a Zamenis Dahlii

(Dalmáczia) a siklók (Colubridae) családjából való; a negyedik faj, a

Coelopeltis lacertina a homoki kigyók (Psammophidae) családjának a tagja.

Ezekhez járul azután három gyíkfaj , nevezetesen a tapadó-újjú gyíkok

(Ascalabotes) családjának egy képviselje, a Hemidactylus verruculatus

(Dalmácziában) és két tpikus gyík. t. i. a hegyesfej gyík (Lacerta oxy-

cephala)^ meg a fekete pettyes gyík (Notophilus nigropunctata) ; az els

Dalmácziára szorítkozik, a második pedig Illyriában, Isztriában és való-

színleg Dalmácziában is honos. A még hátralev két csúszó-mászó az

európai tengeri tekensbéka vagy „kaouana" (Thalassoclielys corticata) és

a káspi tekenös-béka (Emys caspica). Az els kiválóan a Földközi-tenger

sajátja, de az Adriában is otthon van egész Triesztig. A második Dalmá-

cziában Ragusától kezdve honos s a lassan folyó vizekben, st a meleg

források 32 Reaumur fokú- pocsolyáiban is lakik. Rendkívüli ritkaság az

Atlanti-tengerben honos óriás tekens-békának (Chelonia midas) az Adria

partjain való megjelenése.

A Karszt-vidéknek rendkívül sajátszer hal-faunáját már a bevezetésben

említettük. Tizennégy halfaj van, melyek els sorban Dalmácziára, azután

41*
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Horvátországra és Boszniára szorítkoznak és a galóczafélék (Salmouidac),

potykafélék (Cyprinidae) meg a tengeri gébek (Gobiidae) családját képvise-

lik. A galóczák családjából való a „narentai pisztráng" (Salar obtusirostris),

mely csakis Dalmácziában fordul el, nem pedig Olaszországban is, a mint

hitték ; a gébek családjából a Gobins Knerii nevezetes. A többiek a potyka-

félékhez tartoznak és öt nemben oszlanak meg: Atdopyge, A. Hügelii fajjal

Dalmácziában és Boszniában; Leuciscus^ JL. adspersus Heck., L. ülyricus

Heck. et Kn. (az Isonzóban is), JL. ukliva Heck., L. Turskyi és microlepis

Heck. dalmácziai fajokkal, és a L. tenelhis boszniai (Livno) alakkal. A Csa-

bákkal (Telestes Agassizii) rokon Telestes polylepis és a Paraphoximts

croaticus Horvátországban él; a P. alepidotus fajt Dalmácziában és Boszniá-

ban, a P. Pstrossii fajt pedig ez ideig csak a Trebinsicza folyóban találták.

Végre a Chondrostoma (paducz) nemet a Ch. Knerii (Dalmácziában) és a

Ch. phoxinus (Boszniában is) fajok képviselik.

Egy természetbúvár Dalmácziát már évekkel ezeltt a „Clausiliá-k

hazájának" nevezte. Dalmácziát különben a Clausiliáknak nemcsak számos

benszülött faja, nevezetesen a Medora és Agathylla al-nem fajai tntetik ki,

hanem nagyszámú sajátlagos Campylaea fajai is. Körülbelül 300 csiga-faj

szorítkozik többé-kevésbbé a Karszt-vidékre és mintegy 280 faj csakis itt

található; barlangjai faunánkat a Zospettm nevezetes nemével gazdagítják,

melynek fajai Krajnára, a Partvidékre és déli Horvátországra különösen

jellemzk.

Nem csekély része van továbbá a Karszt-vidéknek az ízeltlábúak világá-

nak alakulásában, melyeknek majdnem valamennyi felsbb rendjébl vannak

itt egyes feltn, föld alatt, illetleg barlangokban él* alakok is. Meg

szoktak különböztetni barlangkedvel (troglophil) és barlanglakó (troglobion)

fajokat; a barlangkedvelket a barlangon kivl is találja az ember, ellenben

a barlanglakók kizárólag csak föld alatti üregekben tanyáznak. Ilyen barlang-

lakókat különösen a bogarak között találtak sokat; nevezetesen a futrinka-

félék családjából a Sphodrus és Anophthalmus nemeket; az elst 3, a

másodikat 9 szem nélküli fajjal ; a rövidszárnyúak (Staphylinidae) családját

a vak Glyptomerus cavicola^ a dögbogarakét (Silphidae) az Adelops nem

13 fajjal, a Leptoderus nem 4 fajjal, a Leptomastax és J'holevon nem 1— 1

s az Oryotus nem 2 fajjal képviseli ; a törpe-bogarak (Pselapliidae) közül a

' Ide nem számítva a barlangba véletlenül került állatokat és azokat, melyek a barlangokban

csak épen jó búvóhelyet találnak.
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Mackaerites nem két faját, a rojtos-szárnyúak közül a Ptenidium coccum fajt

s végre az orrjas bogarak (Curculionidae) közül a Troglorhynchus anophthal-

mus és baldensis nev két fajt nevezzük meg különösen. E bogarakon kívül

vannak barlanglakó egyenes-szárnyúak (Troglophilus neg/ech/s
1
Doliclwpoda

palpata stb.) és legyek, a Nicterebia nembl; van továbbá 14 pókfaj,

2 százlábú és több rák-faj, melyek a karszt-vidéki barlangokból ismeretesek.

IV. A tenger állatvilága.

Könnyen érthet, hogy az Adria állatvilága általában megegyezik a

Földközi-tenger állatvilágával; mindamellett vannak „sajátlagos 11

, vagy

legalább minden bizonynyal olyan alakjai is több állatcsoportból, melyeket

ez ideig a Földközi-tengerben nem találtak. Maga az öböl, tekintve keleti

es nyngoti partjának feltn különbségét, a fjord-szeren bevagdalt, szige-

tekkel behintett sziklás isztro-dalmácziai és a lapos, egyöntet (fels)

olaszországi partvidéket: két fauna-területre választható, melyek különböz

jellemvonása a puhatestek és tüskebrek földrajzi elterjedésének tanul-

mányozása alkalmával ötlik leginkább az ember szemébe, bár a különbséget

a kérdés alá jöv többi állatra nézve sem nehéz kimutatni. A mi partjaink-

alakokban is gazdagok ; a nyugoti partok ellenben jellemz fajokban szegé-

nyek, így például az adriai puhatestek közül legfeljebb 6 olyan faj él a

velenczei lagunákban, melyeket máig a mi sziklás partjainkon még nem

találtak, ellenben „talán 200" olyan faj honos a mi partjainkon, melyeket

a túlsón nem konstatáltak. Túl mennénk az osztrák-magyar monarchia összes

állatvilága rövid ismertetésének határán, ha az adriai állatvilág jelenlegi

elosztását az öböl physikai sajátságainak (hmérséklet, sótartalom, áram-

lások) kapcsán, a mennyiben azok a szerves életre hatással vannak, akarnók

megmagyarázni : itt meg kell elégednünk azzal, hogy az egyes osztályok

és rendek legfeltnbb alakjairól nyújtsunk összefoglaló áttekintést.

A tengeri emlsök közül ez ideig nyolcz fajt figyeltek meg az Adriában.

Megfigyeltek két fókafélét: az adriai fókát vagy tengeri-barátot (Steno-

rhynchus albiventer Gray) és rendkívüli ritkaságként a borjú-fókát (Phoca

vitulina L.). Megfigyeltek továbbá öt fogas czetet és egy szilás czetet

(Ba/aenoptera musculus); az elskhöz tartozik a közönséges delfin (Delphi-

nus delphis L.), a grönlandiak „nezarnak" nev delfinje (Delphinus tursio

Fabr.) és az esetleg megjelen Risso-delfin (Delphinus Rissoanus Laur.).
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Érdekes „ide-tévedt" alakok az imént említetteken kívül a dalmát partókon

l 862-ben látott szilás czetek és a fizéterek, nevezetesen a busa fej fizéter

(Catúdon macrocephalus Lacep), mely ez ideig négy ízben jelent volt meg

az Adriában; a turzio-fizéter (Pliyseter tursio L.) gyakoribbnak látszik.

A „közönséges" delfinek, tengerünkben való gyakoriságukat tekintve,

valóban megérdemlik jelzjüket; seregesen, rajokban, vidám játékot zve

élénkítik a partmelléket és, a nép babonás hite megóván ket a nagyobb

üldözéstl, nem csekély kárt tesznek a halakban. — A busa-fizéterbl, mely

kiválóan a déli félgömb tengereiben honos, e században csak egyszer, 1853

augusztus 15-ikén, ejtettek zsákmányul hat példányt az isztriai parton,

Citta nuovo mellett; Dalmát területen, Lastova közelében 1885 június

havában találtak egy döglött példányt; egy másikat pedig Zára, Sebenico

és Budua közelében különféle helyeken láttak, a mint majd itt, majd ott

fölmerült.

„Fajokban gazdagnak, de halakban szegénynek" nevezte az Adriát

egy férfiú, ki a halászat emelésében sok érdemet szerzett. Az idegen, ki a

tenger partján elször van halpiaczunkon, s száz meg száz lapos kosárban

kiterítve látja a még mozgó, pompás ennivaló-halak sokaságát, s háromszor

szemléli napjában a friss zsákmánynak csínos vitorlás bárkákon a part felé

való szállítását, .ezt alig tartja hihetnek. Pedig ez a nyilatkozat mégis

találó. A társasán él ennivaló halfajok száma aránylag valóban csekély,

habár a fajok száma általában igen jelentékeny. A Keleti-tengerbl 109

halfajt ismerünk; mintegy 216 faj lakik az angol-, 180 a norvég partok

mentén s körülbelül 300 faj honos az Adriában, melyek nagyobb része

azonban kevésbbé érdekes nemzetgazdasági, mint tudományos szempontból.

Nemzetgazdasági szempontból igen fontosak a Scomber-félék (nevezetesen a

Scomber scomber és a tinhal Thynnus thynnus); továbbá a folyóvízi angolna,

a Mugil-íélék., C/irysop/irys-íajok, M?dlus-ía]ok, a Labrax luptis, a félszeg-

úszók (Pleuronectidae) és a tkehalak néhány képviseli, mint a Merlangus

vulgáris^ Gadus merlucius^ Gadus minutus^ melyek közül a két utolsó mint

„lovo" és „pesce mollo" fzsákmánya a keczc hálóval való fenékhalászatnak
;

több tengeri géb (Gobius) és pánczélos hal, a zöldcsontú Belne rostrata

és a tengeri angolna (Conger vulgáris) egészíti ki a mondott értelemben a

sorozatot. A többi fajok nagy tömegébl, részint csodálatos alkatuk miatt,

részint mint ritka alakok, egész sereg költi fel figyelmünket. A tüskés-

szárnyúak (Acanthopteri) rendjébl ilyenek : az ersen fegyverzett sár-
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kányhalak (Scorpaena porais és scrofa), a kardofrú hal (Xiphias gladtus),

a Szent Péter hala (Zats faber), a ritka Capros aper és a Luvarus impe-

rialis, melyet az olaszok „lizza bastardá"-nak neveznek, a csillagvizsgáló

hal (Uranoscoptts scaber), a tengeri ördög (Lophins piscatorivs), a gálya-

tartó hal (Echeneis remora), a hatalmasan pánczélozott Peristedion cata-

phractúm („anzoletto de mar") és közel rokona, a repül hal (Dactylopterits

volitans), a Trigla lyra, Ccpola ritbescens, a „tengeri szalonka" (Centriscus

scolopax), a Trachypterus taenia és a kevésre becsült, de gyönyören

színezett Labrus-, Crenilabrus-, Julis- és Scar?/s-ía\ok, a nyálkás halak

(Blennius) és sok más. A lágyszárnyúak közül (Artliropteri) a már említett

tkehal-féléken és félszegúszókon (Rho?nbus, Pleuronectes, Solea) kivl

nevezetesek a kigyóforma Ammodytes tobiamis, Fierasfer aais és Ophidium

barbahtm, valamint a Scomberesox-íé\é\<i, nevezetesen, a már említett Belne

rostraíá-n kivl, az Exocefus exiliens nev repúl hal. A forrtállcsontúakat

(Plectogn-athi) a ,.pesce luna" (Ortliagoriscus mola), a ritka „pesce ballá"

(Orthagorisais Planci) és a „pesce balestra" (Balistes capriscus), - - a

bojtkopoltyúsakat (Lophobra?ichii) a csikóhal (Hippocampns brevirostris

Cuv.) és a thalak (Syngnathus) fajai, — a vértes halakat (Ganoidei)

a viza (Acipenser huso), a közönséges, a Nardo-féle és az „adriai" tok

(Acipenser sturior Nardoi) képviseli. A czápák és a ráják, a halászatnak

nem valami különös javára, igen közönséges lakói tengerünknek. A czápák

közül leggyakoribb a Scyllium canicula, a Mustelus vulgáris és az Acan-

thias vulgáris, melyekhez, mint ritkább fajok, a következk csatlakoznak

:

Mustelus laevis, Scyllium stellare, Carcharias glancits Galeus cauis,

Oxyrrhina Spallanzanii, Carcharodon Rondeletii\ Zygaena malleus, Alo-

pecias vulpes, Centrina Salviani és még mások is. A Squatina angelus

képezi az átmenetet a rájákhoz, melyeket a következ legelterjedettebb és

legismertebb fajok képviselnek : Raja miraletus, R. clavata, Laeviraja

oxyrrhyncha, Trygon pastinaca, Myliobatis aquila, Torpedó narke és T.

marmorata. A tengeri orsóhalon (Petromyzon marimis) kivl megemlítend

még a híres Amphioxus lanceolatus, mely állítólag Lesina közelében mint

„nagy ritkaság" fordul el.

Tengerünk gerincztelen állatai az utóbbi tizedekben több ízben

képezték a beható búvárkodás tárgyát; új fajokat is találtak s a régieket

tüzetesebben leírták, valamint a tengeri szervezeteknek a mélység szerint

való elterjedésére nézve is beható megfigyeléseket tettek. Legalaposabb
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ismereteink vannak - • könnyen érthet okokból — a Trieszti öböl és az

elzártabb Ouarnero állatvilágán')!.

A legfelsbb rangon álló gerincztelenek, a zsákállatok (Tunicata) tengeri

faunánkban mintegy 90 jól jellemezhet fajban vannak képviselve: ezek

közül 39 az egyszer aszczidiákra (Monascidiae) esik s ezek között ismét

7 ol>an faj van, melyeket ez ideig csak (?) a mi partjainkon találtak (mint

az Ascidia muricata, Ascidia aspera stb.). Igen nevezetes az érdekes

Chevreulius callensis elfordulása Lesina mellett. Közönségesek és elter-

jedtek az Ascidia mentula, Ascidia mammillata , Microcosmus vulgáris

(„ova di mar") és más fajok. A társas aszczidiákat (Ascidiae sociales, Cla-

vellinidae) a Clavellina nem (Clavellina Rissoana), a még kevéssé kutatott

összetett aszczidiákat (Synascidiae) az Amaroechtm, Leptoclinum, Didemnuni,

Botryllus stb. nemek képviselik. Partjaink összetett aszczidia-fajainak számát

jelenleg még megközelítleg is alig lehet megállapítani. 1884-ben magából

a rovignói öbölbl 49 fajt, köztük 29 ujat jegyeztek fel. A szabadon

üszó alakok, nevezetesen a gyönyören világító Pyrosomá-k, a sajátszer

Appendiculariá-k és az átlátszó Sa/pá-k kiválóan a Földközi-tengert népe-

sítik ; ez utóbbiak közül azonban megjelenik az Adriában is a Sa/pa

pinnata Forsk., a S. democratica-mucronata Forsk. és a 5. a/ricana-

maxima Forsk.

A puhatestnek közül mintegy 600 fajról bizonyult be, hogy részt

vesz partjaink faunájának alkotásában; ezek közül 10 faj esik a lábasfej üek

(Cephalopoda), 350 a csigák (Gastropoda) és 190— 200 a kagylók (Lamelli-

branchiata) osztályára. (Az Adriában általában 16 faj lábasfej és 400 faj

csiga van megállapítva.)

A lábasfejüek, melyeket mint nagyra becsült ennivaló állatokat is

értékesítenek , biológiai szempontból két csoportra különíthetk : parti-

lakókra és inkább a sík tengeren élkre. A parti-lakók szívesen keresik fel

a sziklás helyeket, a hol eredménynyel vadászhatnak a rákokra, csigákra,

kagylókra sat. és olykor kemény harczot vívnak a felsbb rend rákok

jól fegyverzett fajaival ; ezekhez tartozik a közönséges polip (Octopus

vulgáris), az Eledone moschata, a Sepia officinalis. A sík tengert a I^oligo-

lélék (Loligo vulgáris), a csinos kis Sepiola Rondeletii és a kiválóan érdekes

Argonauta Argó választják lakó-helyi, mely utóbbit azonban csak mint

ritkaságot szabad az isztro-dalmáeziai faunában felsorolni, faunánkra saját-

lagosnak tekinthet az Octopus Trosclieli.
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A csigák közül 14 fajt ez ideig csak a mi partjainkon találtak. Az

alakokban való gazdagságra nézve els helyen áll az elúlkopoltyúsak (Proso-

branchiata) rendje 280 fajjal; utána következik a hátúlkopoltyúsak (Opisto-

branchiata) rendje mintegy 50 fajjal ; a tüds csigák (Pulmonata) közül

csak 4 faj ismeretes (Auricula Firminii, Melampus myosotis, Melampus

bidentatus , Assiminia littorina) ; a csöves csigák (Scaphopoda), melyek

a kagylókhoz képeznek átmenetet, a Dentalium nembl 8 fajjal vannak

képviselve; alig jönnek tekintetbe az evez-csigák vagy tengei pillangók

(Pteropoda) a Cavolinia globulosa fajjal, és az éklábúak (Heteropoda), melyek

inkább a Földközi-tengerben, a sík tükrön tatózkodnak.

Az elülkopoltyús csigák közül a Patella, Fissurella, Murex, Turbo,

Trochus nemeket, a közönséges fülcsigát (Haliotis tuberculata), a Rostel-

laria pes pelecani és a Cassidaria echinophora („porcelletto") fajokat nagy

számban leginkább a sziklás partoknál fogják és onnan viszik a vásárra.

A Fusus, Rhaphitoma, Nassa, Defrancia, Mitra, Columbella, Natica,

Cerithium, Rissoa, Vermetus, Chiton és sok más nem fajai igen el vannak

terjedve és mindenütt képviselvék. A hátúlkopoltyúsaknak fajokban való

viszonylagos gazdagsága 22 nemre oszlik el, melyek között leggazdagabb

a Doris, Pleurobranchus ,
Aplysia, Cylichna és Bulla-nem; a többiek

legfeljebb 3 (Aeolis), vagy 2 (Tritonia, Tylodina) fajjal vannak képviselve.

A Philine aperta (tengeri mandula), a Tethys leporina, valamint a Cherso

mellett felfödözött Elysia splendida (bársonycsiga) és a Polycera quatuor-

lineata az isztriai partokon is honosak, ellenben a Gasíeropteron Meckelii

és az Umbretta mediterranea csak a dalmácziai partokon voltak eddig

találhatók.

A kagylók az Adriának inkább nyugati partjait népesítik, a hol, neve-

zetesen Grado közelében, nagyobb osztriga- és fésúkagyló-padok is vannak

;

mindamellett egyes nemek, mint Arca, Mytilus, Spondylus s különösen a

Lithodomus kivételt képeznek, a mennyiben jobban kedvelik a köves keleti

partokat. Mint ennivaló állatok az osztrigán kivül leginkább tekintetbe

jönnek a következk: a „pedocchio"-nak nevezett Mytilus edulis, a Pecten-

fajok (Pecten jacobaeus, opercularis, sulcatus, varius és mások), melyeket

olaszul „capasanta"-nak, „canestrello"-nak neveznek, a Cardium- fajok

(Cardium edule, rusticum stb.) és az „ostrichetta del duro"-nak nevezett

Cka-ma gryphoides ; a Pinna-fajok (P. squamosa) kevésbbé fontosak. Keve-

sebbre becsülik azután a többi között a Spo/tdyl?(s-fajoka.t (S. aculeatus,

42
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gaederopus), továbbá a kikötkben is ezrével él Modw/a4a]okat (M. bar-

bata
,
galloprovincialis), a Pectunculus-ítydk&t (P. pilosus, P. glycimeris),

a Venus-íajokat (V. verrucosa, V. gallina, 1
'. decussata sat.), a Mádra

stultorum-ot, st a SWí^-fajokat (Solen vagina, ensis, siliqua), valamint a

többi közt a közönséges fúró-kagylót (Pholas dactylus) is. A kagylók közül

három faj sajátlagos alakja faunaterületünknek s mind a hármat „kiválóan

osztrák helyi-fajnak kell tekintenünk"
; e három faj a következ : Pellina

Daniliana (Brevilaquaból), Peden protetis (Novegradi, Karin, Almissa?),

Pederi dalmatiais (Ragusa melll).

A ritka Brachiopodák hét fajban csak a dalmácziai partokon lépnek

fel, melyek közül felemlítend a Terebratalina caput serpentis, az Argiope

decollata, az A. ueapolitana (Cherso mellett is) és a korállon él Crania

turbinata.

A moh-állatok (Bryozoa) az osztrák-magyar monarchiában mintegy

150 fajjal vannak képviselve, melyek közül öt faj az édesvizekre, a többi

pedig a tengerre esik. Midn az állatoknak ez alakokban gazdag csoportját

1867-ben tanulmányozták, kitnt, hogy egyrészt számos délvidéki tenge-

rekben lakó faj, mint a Lepralia alata, mely csak a Horn-foknál fordul el,

azután a Lepralia galeata, melyet a Falkland szigetek környékén találtak',

és a Diachoris magellanica, mely a Magellan-szorosban és Új-Zéland part-

jain él, az Adria faunájának is sajátja; más részt pedig, hogy az Adriában

lakó fajoknak „több mint a fele" Nagy-Britannia partjain is feltalálható.

Az adriai rákok közül legtüzetesebben vannak tanulmányozva a nyeles-

szem pánczélos rákok (Phoracostraca podophthalmata) , melyek a fauna

szempontjából legels sorban jönnek tekintetbe. E rákok 116 fajban élnek

tengerünkben, melyek közül 5 fajt úgy tekinthetünk, hogy csak az Adriá-

nak, különösen a mi faunánknak sajátjai ; ezek a fajok : az Ebalia Costae

(Pirano), Virbius graális (Lesina, Cephalonia), Calliaxis adriatica (Trieszt,

Zára), Mysis truncata (Lissa) és Pontonia flavomaciilata (Dalmáczia).

A rövidfarkú rákok közül, melyeket a lakosság (nagyobb részt) eledelül

használ, az egész part mentén gyakoriak a „tengeri pókok" (Maja sqninado,

és a sokkal kisebb Maja verrucosa), - - a kerek rákok (Cyclometopa), neve-

zetesen az Eriphia és Cancer nemek, a Carcinus maenas, - - a négyszög

rákok (Catometopa), mint a „piso". Pinnoteres pisuni; továbbá a gyapjas

rákok (Dromia vulgáris, olaszul „facchino"), a Porccllana platyclicles és

sok más. Vannak a lágyfarkú rákoknak, az úgy nevezett remeterákoknak
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(Pagurina) is képviselik. A hosszúfarkú rákokat különösen a következk

képviselik: Scyllarus, Palinurus (Palinurus vulgáris, olaszul „grillo di

mar") Homarus („astice"), Crangon
,
Palaemon

,
Nephrops (Neplirops

norvegicus „scampo" sat.), továbbá a Squilla
,
„goger" (Squilla mantis,

olaszul „canocchia", Squilla Desmaresti sat.). A gyrs-rákok (Arthro-

straca) - - mintegy ÍOO fajjal, melyek között 34 nem rég megállapított

új faj van faunánkból alakokban a leggazdagabbaknak mutatkoznak
;

gazdagok nevezetesen a Nicea
,
Lysianassa, Anonyx, Maera, Amphithoc,

Caprella nemek és mások
;

gazdagok továbbá az egyenlölábúak egyes

nemei, mint az Idothea, Cynwthoa, Sphaeroma, Bopyrus, Ligia és mások.

Számos, az Adriában igen ritka fajon kivl, mint az Idothea prismatica és

a Tylos Latreillei, 1 866-ban még két új alakot jegyeztek fel, a IJmnoria

U7icinata és Sphaeroma Rissoi fajokat ; mindkettt Lesinából. A Nebalia-

nembl, mely egyedüli él képviselje a vékonyhéjú rákok (Leptostraca)

rendjének, a Ahbalia Geoffroyi nev faj van meg tengerünkben. Az alsóbb-

rend rákok (Entomostraca) közül mintegy 90 fajt ismerünk az isztro-

dalmácziai tengerpartról. Számba nem véve ez alosztály élsdi alakjait:

a kagyló-rákok (Ostracoda) közül a Cypridina mediterránén és a Cypri-

dina oblonga (Cherso) fajokat, az evez-lábúak (Copepoda) közül pedig a

Mesocliroa adriatica, Laophonte pilosa és a Thalestris pectimana fajokat

kell kiemelnünk , mely utóbbiakat ez ideig csakis az Adriában találták.

A kacslábú rákok (Cirripedia) közül a közönséges Lepas anatifera, a

ritkább Scalpellum vulgare és a sziklákon „az egész part mentén" gyakori

Clitlialamus stellatus gazdagítja tengeri faunánkat. A feljebb említett tengeri

teknsbéka (Thalassochelys corticata) hátára tapadva él a Balanus tintin-

nabulum és a Chelonobia testudinaria, a nagy tengeri pókon (Maja squinado)

pedig a Conchoderma gracile.

A férgek körébl a tengeri sertelábúak (Chaetopoda) voltak azok,

melyek a búvárok figyelmét és érdekldését leginkább felköltötték. Alakok-

ban való gazdagságuk, karöltve morphologiai és biológiai sajátságaikkal,

dús anyagot szolgáltatott a feldolgozásra mind az anatómusoknak, mind a

systematikusoknak. Ehhez járul vízszintes és függleges irányban való

nagy elterjedésük, úgy, hogy a part sekély vizében majd minden k
alatt rejtzködik egyik vagy másik csínos alakjok és gazdag zsákmányt

szolgáltat bellök a tengerfenék lágy iszapja, a jelentékeny mélységek,

valamint részben a tenger felszíne is. Ez magyarázza meg, miért vagyunk

42*
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a férgeknek épen errl a csoportjáró] jobban és tüzetesebben tájékozódva,

mint valamennyi más csoportjáról, melyeket több-kevesebb eredménynyel

csak egyes specialisták kutattak. A sertelábú férgek csoportjából 98 nembl

mintegy 186 faj lakik területünkön, melyek közül ez ideig (1884) 48 fajt

mondhatunk sajátlagosnak ; kétségen kivl áll azonban, hogy ez utóbbiak

száma nem sokára csökkenni fog, a mennyiben a mediterrán faunában más

helyeken is meg fogják ket állapítani.

A gyér-sertéj gyrs-férgek (Oligochaeta) közül ez ideig csak egy

jellemz fajunk van, az Enchytraeus adriaticus
, melyet Trieszt mellett

találtak. A szabadon él dús-sertéjüek (Polychaeta) már tekintélyes számban

lépnek fel; 114 fajban ismerjük ket, melyek között 26 (27) „sajátlagos";

ilyen például a Spinther miniaceus (Trieszt), Orseis pulla (Ouarnero),

Phyllodoce albovittata (Martinsicza), Eulalia punctifera (Cherso, Lussin

piccolo) és az úgy nevezett csupaszlábúak (Gymnocopa) közül a Tomopteris

vitrina. Fajokban leggazdagabbak a Polynoe, Eunice, Lumbricü7iereis,

Nereis, Syllis, Procerdea, Phyllodoce, Eulalia nemek, de gazdagok mások

is. A tarka színekben gyönyören csillogó Aphrodité nemet csak az

Aphrodité aculeata s a közönséges Hermione nemet a Hermione hystrix

képviseli.

E rabló -férgekhez csatlakoznak a csben-lakók (Tubicolae), melyek

békés, többnyire növényi anyagokból táplálkozó állatok s a kövér iszapban

vagy a kövek közt keresik primitív rejtekhelyöket, rendesen azonban

igazi lakást építenek maguknak. E lakások majd kocsonya-nemek , mint

az átlátszó Siphonostomum diplochaitos-é, majd pergamenszerek . mint

a ritkább Chaetopterus pergamentaceus lakása; a Serpi/la -fajok kemény

mészcsöveket építenek, melyek szarunem fedvel el is zárhatók ; a Tere-

bella nem számos faja igen különböz, homokszemekbl, kagylótöredékekbl

s hasonló anyagokból összetákolt vékony csöveket épít. Faunánkban e csben

lakó férgek közül 7 1 faj él, melyek között 2 l faj sajátlagos ; ezekhez tartoz-

nak a többi közt: Clymene digitata (Quarnero). Leiochone leiopygos (Cherso).

Phyllüchaetopterus gracilis (Crivizza), Melinna adriatica (Zaole), hét Sabella-

faj és mások. Szélesebb elterjedésük van a következknek : Dasybranchus

caducits , Polyophthalmus pictus , Arenicola marina, Sternaspis scutata,

Lagis Koreni (Zaole), négy Amphitritc-fa\\\Á< , a Polymnia nebulosa-nak

(mely igen közönséges), a csinos Spirographis Spallanzanii, Myxicola

infundibulum, Serpula Philippii, Protula protula (intestinum) fajoknak.
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A pókfélékhez és a férgekhez is sorolt Alyzos/omttm-ncmbl két fajunk

van : a Myzostomum glabrum és a M. cirrifemm, melyek a csillag-állatokon

(Antedon rosacea) élnek, mint kül-élsdiek.

A sugaras alkatú csillagférgek (Gephyrea) 9 fajban élnek tengerünkben,

melyek közül a Thalassema nemet ez ideig csak Trieszt mellett találták
;

a Bonellia viridis, Phascolosoma vulgare, Aspidosiphon Mülleri sat. igen

elterjedt fajok; a Sipuncuhis nudus és a Phoronis hippocrepia fajt terüle-

tünkön csak Trieszt mellett találták. A tengeri nadályok csoportja faunánk-

ban csak a Pontobdella muricata és Pontobdella oligothela nev fajokra

szorítkozik. - - A szabadon él hengeres férgek (Namathelminthes) közül

3 fonalféreg (Nematodes) jön tekintetbe : a Portoré mellett talált Enclieli-

diitm obtusum, az Enoplus tridentatus és a még kérdéses Enoplus quadri-

dentatus (Trieszt). Tekinteten kivül hagyva a lapos-férgek (Platyelmintlies)

bel-élósdi fajait, egy mételyfélét (Trematoda), a Cercaria setifera fajt

(Trieszt), az örvényl -férgek (Turbellaria) közül mintegy 23 nemben

36 fajt és a zsinór-férgek (Nemertina) közül 13 fajt kellene fölemlítenünk:

az örvénylk közül ez ideio- csak a mi tenderünkben találták a következ-

ket : Cyrtomorplia sribtilis (Capo d'Istria), Stenostoma Sieboldii (Trieszt),

Plagiostoma sulphureum (Trieszt), Plagiostoma siphonophorum (Trieszt,

Lesina).

A tiiskeb'órüek (Ecliinodermata) közül a Földközi-tenger faunájában

mintegy 100 faj él; ennek több mint fele (59 faj) honos az osztrák-magyar

partok mentén is, a honnan azonkivúl a HolofhuriáAz osztályából egyelre

5 sajátlagos fajt is ismerünk. Legnagyobb számban vannak az Asteroided-V

(25 fajjal), azután a Ilolothuriá-V (2 2 fajjal) és az Eckinoideá-lí (ll fajjal):

a CrinoidedAs. közül csak egyetlen faj , a csinos és gyönyör színezet

Comatitla mediterranea él tengerünkben. A csillagkarúak közül 9, illetleg

10 fajunk van olyan, melyek egész a trieszti öbölig elfordulnak, és 2 fajunk

olyan, melyeket csak a délibb vidékeken figyeltek meg, t. i. a Pentagonaster

placenta (Lissa, Ragusa) és a csinos Luidia ciliaris (Spalato). Az Astropecten

öt faján s a sziklás fenéken él Asteracanthion glaciale fajon kivúl ott él

még a többi közt Rovigno sziklaszigetétl kezdve a vérpiros Echinaster

sepositus és 10— 12 fonalnyi mélységben a görgeteg- padokon a papir-

vékonyságú Palmipes membranaceus. A kigyókarúaknak (Ophiura) Ophio-

trix alopecurus
,

Üphiotrix echinata^ Amphiura squamata, Ophiog/ypha

texturata^ üphioglypha albida közönséges lajai széles körben vannak eltér-
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jedve. Az Ophiopsila aranea és az Ophiomyxa pentagona az éjszaki részen

ritka fajok ; az Ophiocornis Forbesii csak a Quarneróban lép fel ; az Ophio-

glypha a/finis és az Amphiura Chiajei fajt Muggia mellett is megfigyelték

ugyan, mindamellett úgy látszik, hogy a dalmácziai partokon gyakoribbak.

Az Ophiothrixfragilis hiányzik a trieszti öbölbl, de a Ouarneroból említik
;

különben újabb idben kételkedtek, hogy e faj csakugyan elfordul az

Adriában. A Holothuriák (tengeri ugorkák) közül 14 faj már Trieszt kör-

nyékén, illetleg az isztriai parton található
; 5 faj közülök a Holothuria,

s 5 a Cucumaria nembl való ; továbbá honos a Stichopus regalis, a Thyone

fusus, valamint a Synapta néhány faja, melyeket az öböl iszapjában lehet

legnagyobb számban találni. Ez említett fajok közül, melyeket a mi tengeri

faunánkban fedeztek fel elször, a Cucujnaria tergestina majdnem az egész

területen el van terjedve, ellenben a Cucumaria Kircksbergii, a Thyone

inermis, a Tliyonidhim Ehlersii, valamint a Synapta hispida fajokat csak

Lesina mellett figyelték meg. Az Echinoideák („rizzi di maré" — tengeri

sün-félék) végre, melyek az Adriának ennivaló állatai közé is tartoznak,

néhány (6) fajban (mint Strongylocentrotus lividus, Echinus microtubercu-

latits, Spatangus purpiireus, Schizaster canaliferus sat.) az egész területen

el vannak terjedve ; mások, mint az Arbacia pustulosa, az Echi?ius acutus

és az Echinus meló csak a Quarneróban, a hosszú-tövisú Dorocidaris

papillata pedig csak Dalmáczia (Lissa, Lesina) partjain lép fel.

A tengeri állatok földrajzi elterjedésének törvényei ez id szerint még

majdnem egyáltalában ismeretlenek ; mindamellett bizonyos, hogy a ván-

dorlás és költözés idnkénti jelenségei, kivált a tüskebrüeket illetleg,

sokkal nagyobb szerepet játszanak, mint eddig sejtettük.

A több sejtú állatok (Metazoa) legalsó törzsének (ürbelek — Coelen-

terata) a maga két altípusában, a csalányszervesek (Cnidaria) és szivacsok

(SpongiaeJ csoportjában, ellentétben a tisztán tengeri tüskebrekkel, van

egy-egy édesvízi képviselje is; az elshöz tartoznak az „édesvízi polypok"

(Hydra viridis, H. fusca), az utóbbihoz az édesvízi kovaszivacsok (Spon-

gilla fluviatilis^ lacustris stb.), melyeket a magyarok „ vízigyöngy '• néven

ismernek s zsírral pörkölve szakgatás ellen kencsül használnak. A többi

ürbelek, kivéve néhány félig sósvízi alakot, melyek a mi faunánkból

hiányzanak, a szó teljes értelmében tipikus tengeri állatok s küls meg-

jelenésökben nem épen legcsekélyebb részök hasonlít inkább növényekhez,

mint állatokhoz. És épen ezeknek van a legkiválóbb jelentségk az ember
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háztartásában is ; a teneer legfontosabb hasznos állatai közül kett ebbl

az állattörzsbl való: a fürd-szivacs meg a nemes korall; s mind a kett

sajátja a mi faunánknak is. A fürd -szivacsnak, nevezetesen a „finom

szivacs", „dalmácziai szivacs" (Evspongia ofjicinalis var. adriatica) néven

ismert fajának halászata nem csekély keresetforrása a halász népnek az

egész isztro-dalmácziai part mentén. E faj legközelebbi rokona, az Euspongia

zimocca és a Hippospongia általában hiányzik az Adriából. A nemes korallt

(Corallium rubrum) tengerünknek csak déli részén, a dalmácziai partokon

találjuk, a hol, többnyire nagy mélységben, egyes kis padokat képez. Eme
fontos fajokon kivl csak a mindenütt közönséges zöld tengeri anemónét

(Anemonia sulcata — „madrona") említhetjük, mint hasznos állatot, melyet

a szegényebb lakosság eledelül használ.

Az rbelüek egyes osztályainak és rendjeinek faunánkban való kép-

viseletét illetleg a következket jegyezhetjük meg : A csalányszervesek

(Cnidaria) altípusából mintegy 180 fajt sorolhatunk fel, melyek között

24 (esetleg 26) fajt ez ideig csak a mi partjainkon találtak. Pontosabban

kifejezve, a Hydromedusá-V (Polypomedusák) osztályára esik 115 faj, mely

számban a HydroideáAs. rendje ÍOO, a Siphonophorá-Vé 6, s az Acalephd-ké

9 fajjal vesz részt. Mind a három rend ez ideig sajátlagosaknak ismert

alakokkal is gazdagítja faunánkat : A Hydroideák (fátyolos medúzák) 1

7

(esetleg 19) fajjal; ilyen a Lafoea parasitica (Trieszt), Serhtlaria bicnspi-

data (Lesina). Aglaophenia octodonta (Pirano), Plumularia bifrons (Lesina),

Octorchis campamtlatus (Trieszt, Lesina) sat. ; a Siphonophorák (hólyagos

medúzák) közül a Diphyes Kochii a trieszti faunára jellemz és egész éven

át nem ritka faj; az Acalephák (korongos medúzák) közül, úgy látszik,

a Drymonema dahnatimcm és a Discomed?isa lobata kiválóan a mi tenge-

rünkre szorítkozik ; nevezetes, hogy a Lucernaria campanvlata, mely a

Földközi-tengerben is ritka, Trieszt környékén elfordul; az Adria leg-

nagyobb korongos medúzája, a Rhizostoma Cuvieri, különösen tavaszkor

jelen meg nagy számban. A bordás medúzákat (Ctenophora) 5, talán 6 faj

képviseli, melyek közül leggyakoribb az Eticharis multicornis ; a nevezetes

„Venus öve" (Cestns Veneris) csak a délibb vidékeken mondható kevésbbé

ritka jelenségnek.

Igen gazdag alakokban a virágállatok (Anthozoa) osztálya (58 fajjal),

nevezetesen az aktiniák vagy tengeri rózsák (Acthiiaria
, lágykorai luk.

Zoantharia malacodermata) alrendje, melybl zzActinia, Bvnodes^Adamsia^
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Ceriantlnis s más nemek igen elterjedt fajain kivl, a 29 képvisel közül

külön említésre méltó a Halcampa mednsophila, melyet eddig csak tengeri

aquariumokban figyeltek meg, a Lussin szigete mellett talált Edwards,iá

Grubii és a Quarneróban él Polythoa univitiata. A szaru-korallok (Anüpa-

tharia) közül csak két fajunk van, az Antipathes subpinnata és a Leiopathes

Pa;narc/eii, melyek az Adria éjszaki részén nincsenek meg ; mind a kettt

Lagostá-nál találták. - A csillagos korállok (Madreporaria) 9 nemben

14 fajjal vannak képviselve, az Astrocoenia pharensis nev fajjal, melyet

ez ideig csak Lesina mellett figyeltek meg ; a közönséges Cladocora nembl

3 faj ismeretes , de a Cladocora stellaria hiányzik a trieszti öbölbl ; a

Balanophyllia nembl is 3 faj él tengerünkben, de a Ouarnerotól éjszakra

csak a Balanophyllia Bairdiana fajt találták. — Az ágas korállok (Alcyo-

naria) rendje (11 nem 13 fajban) 4 fajjal terjed egész Triesztig, nevezetesen

a Rhizoxenia rosca, Cormtlaria comucopiae^ Alcyonium palmatum és

Veretillum cynomorium nev fajokkal; délibb vidéken maradnak a kérges

korállok (Gorgonidae) nevezetesen a Gorgonia
1
három fajjal, a nemes korall

és a tengeri tollak (Pcnnatulidae) egyes fajai, mint a Pennattda pliosplwrea

és a Funiculina quadrangz/laris ; a Virgularia multiflora csak a Quarne-

róban fordul el.

Szivacs-faunánkat mintegy 150 faj képezi, melyek közül 45 faj a

trieszti öbölben is él. A fajok legnagyobb része a szaru-szivacsok (Cerao-

spongiae) és a Jlfonacfinellidd-k meg a TetractinelliddAi rendjében oszlik

meg. A szaru-szivacsok rendjérl, melynek a fürd-szivacs egyik nevezetes

faja, már megemlékeztünk ; de e fajon kivl ebbe a rendbe tartoznak még

a Cacospongia és a Spongelia nem egyes fajai ; ez utóbbiak közül a Spongelia

pallescens nev fajt ez ideig csak a mi partjainkon és Nápoly mellett találták.

A Monactinellidák a Chondrosia^ Hircinia, Aplysina, Aplysilla (az Aplysilla

si/lphnrea és rosea „adriai" fajokkal), a Reniera (Reniera incri./stans-{aj}a\),

a Vioa^ Myxilla és más nemekben is vannak képviselve. A Tetractinellidák

rendjébl a Geodia^ Tethya (tengeri narancs), Caminus, Steletta, Ancorina,

Plakina (Plakina monolopha és dilopha) nemekben lépnek fel. A váznélküli

szivacsokat (Myxospongiae) a Halisarca nem (Halisarca lobularis)^ a mész-

szivacsokat (Calcispongiae) a Grantia és Sycon nem képviseli, melyek

fajokban szegények.

43
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Az itt közlött összeállítás ez ideig az els kísérlet az osztrák-magyar

monarchia állatvilágának a földrajzi elterjedés szempontjából való rövid

összefoglalására. Fenntartva magamnak. Hogy e tárgyat saját adataimnak'

és következtetéseimnek a - - sajnos - - nagyon elszórt idevágó irodalomból

vett bizonyítékok támogatásával bvebben más helyen dolgozzam ki, e

közleményem végén kedves kötelességet teljesítek, midn szíves köszöne-

temet fejezem ki mindazoknak az uraknak, a kik a még közzé nem tett

faunisztikai adataikat rendelkezésemre bocsátották ; kár, hogy ez adatoknak

csak egy csekély részét lehetett e helyen értékesítenem.

A puhatestek, illetleg rovarok, pókok és százlábúak „sajátlagos"

fajaira vonatkozó lajstromot kaptam Brusina Spiridion tanártól és Rogen-

iiofer Alajos múzeumi rtl; továbbá Beciier E. dr. és Kold F. uraktól.

Egyes ritkább alakok elfordulásáról, valamint a honosított állatokról a

következ urak adtak felvilágosításokat : Frivaldszky János múzeumi igaz-

gató-r, Madarász Gyula dr., Maldeghem Edmund gróf, Paszlavszky

József tanár, v. Pelzeln August múzeumi r. Schilling báró, Schröer

Róbert lapszerkeszt, Sedhiitzky F. báró, Tsclmsi zu Sclimid/ioffeii J 'iktor

lovag", J Faroséi/ T. és Washington István báró.
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Végigpillantás

az osztrák-magyar monarchia
alakulásának történetén.

Néprajzi bevezetés.

iizon magasabb rend különféle nép-egyedek,

melyeket nemzetiségeknek nevezünk, mai napság

a leszármazásból szeretik a sajátszerségüket kima-

gyarázni. Azonban nem tekintve azt. hogy igen

nehéz föladat olyan, némileg magasabb fejlettség

népet találni, melynek tiszta családfája volna, a

közvetetlen megfigyelés arra tanít bennünket,

hogy a létért vívott történelmi küzdelmek, a más

népcsoportokkal való versengések sokkal nagyobb

mértékben irányadók a nemzetiségeknek a lélek-

tani sajátságait illetleg. Itt nekünk kivétel nélkül

43*
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olyan vegyülék-népekkel van dolgunlí, melyek az állami szervezel segedel-

mével nyertek szilárd megállapodást, s így különböz alkotó részeik-

politikai, mveldési és társadalmi együvé tartozandóságuk hatása alatt

olvadtak egymással lassanként többé-kevésbbé egybe.

Hogy a lakó földek természeti minsége gyökeres hatással volt e

történelmi folyamat végbe menetelére, az kétséget sem szenved. A földrajzi

állapotoktól függ els sorban e szomszédokkal való versenyharcz, valamint

az is, hogy milyen módon és mértékben hatnak valamely népcsoportra a

többi csoportok. Ügy szintén a többi természeti föltételek is alkalmazkodásra

kényszerítik bizonyos földterület határain belül a lakosokat és olyan saját-

szer helyi jellemet öltetnek föl velk, mely gyakran közeli rokonságban

lev népcsoportokat is igen észrevehetleg különbözkké tesz egymástól

általános természeti mivoltuk (habitus) tekintetében. A természeti körül-

mények lényegesen késleltethetik vagy siettethetik valamely állam különféle

fajtájú népeinek az összeolvadását.

így az osztrák-magyar monarchia felszíne alakulásának változatossága,

egy részének magas hegységi természete már magában véve is tetemes

akadálya annak, hogy itt egy egységes népség képzdhessék. Az, hogy

kelettel földrajzi összefüggésben állunk, igen különféle fajtájú néptöredékeket

s mindenféle nehéz küzdelmeket hozott itt össze, melyek a mveldés
munkáját vajmi gyakran meg-megakasztották. A klímák ellentétességét is

olyan körülményül említhetjük, mely az éjszaki lakosoknak délre való

terjeszkedését s ezzel együtt az éjszakiak és déliek közti tartós néprajzi

összeolvadást, ha meg nem akadályozá is, de legalább nagyon megnehezíté.

Természet és történelem az a két hason érték tényez, melyek monarchiánk

néprajzi tarkaságát okozták. Ama törvények változhatatlan hatalma, melyek

e két tényez fölött uralkodnak, Ausztriában és Magyarországon olyan társa-

dalmi fejldést teremtett, mely Európa többi államaiétól sokképen elüt.

Néprajzi és társadalmi-politikai szempontból aligha sajnálható ez a

körülmény. Szellemileg egy fokon álló nemzetiségeink versenyküzdelmében

csalhatatlan jelét látjuk az egyesit szervezet élénk tevékenységének, úgy

szintén a legbiztosabb kezességet amaz elernyedés ellen, melybe a teljesen

egygyé olvadt nemzetek, bármily magas fejlettség mellett is, oly könnyen

beleesnek. A mi nemzetiségeink hamisítatlan népi mivoltában nem csupán

az eszményiségnek és izmos ernek gazdag kincse, hanem a szellemi tehet-

ségeknek is olyan sokoldalúsága rejlik, mily kezességet nyújt, hogy az
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osztrák-magyar monarchia a történelmi versenyküzdelemben reá es föl-

adatokai lenyes sikerrel fogja megoldani.

S most vessünk egy általános rövid pillantást elsben is az osztrák

örökös tartományok területén él népek viszonyainak fejldésére.

A kkorszakbeli népességek néprajzi helyzete, mely népségek, mini

alább ki fog tnni, számos és kétségtelen nyomait hagyták' hátra a Lajta

bal oldalán ottan volt tartózkodásuknak, ez id szerint még sr homályba

van burkolva. Nem vagyunk képesek azoknak sem elterjedését, sem álta-

lában ama rétegeknek a számát kimutatni.

A monarchia déli részének történelmileg hiteles népségei közül az

iliyy népcsalád ágazatai a legrégibbek. Ezek lakták Dalmácziát, Isztriát,

Ütközet a quadok földén.

Pannoniát, valószínleg Itália nagyobb részét, meg a Balkán-félsziget

nyugoti felét. Hogy az Alpesek területére mennyire nyúltak vala be a

nyugoti illyrek, az ma még eldöntetlen kérdés.

Tekintve azonban, hogy a Dráva és Száva völgyei szoros kölcsön-

viszonyt idéztek el Stiriában, minden esetre annyival inkább föl kell

tennünk, hogy bizonyos történelem eltti korszakban a pannonokkal rokon

illyr népek az Alpesek területére is benyúltak, mivel azt, hogy ezek valaha

az Alpesek déli határán tanyáztak, a régi írók positiv adatai határozottan

kimutatják. így azt a kezdetleges mveltség népréteget, melyrl a laibachi

ingoványban talált leletek tanúskodnak, már régóta illyr népségnek tekin-

tették. A laibachi czölöpépítményekénél magasabb mveltséget tulajdoní-

tottak a partvidéki illyr népségeknek és a szigetek lakóinak, kiknél már

hellén hatások is érvényesültek, noha a partvidékeken sajátképi hellén

telepek aránylag késn mutathatók ki.
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Az újabb kutatások nyomán azonban valószínvé lett, hogy a ben-

föld, nevezetesen pedig a keleti Alpesek illyr lakosai sokkal magasabb

müveltségek valának, mint korábban vélték. Az Alpesekbeli honi bronz-

ipar régibb része talán egészen ezeknek lesz tulajdonítandó. A Krajnától

Páduáig és Estéig terjed bronzpléhek írásjegyei, valamint a Gail völgybeli

Würmlach híres sziklafölirata Pauli szerint valamely indogermán nyelvhez,

még pedig gyaníthatólag az illyr nyelvágazathoz tartoznak. E leletek

iöldrajzi összefüggése egyenesen a velenczésekig vezet bennünket, kiket

Herodotos illyr népnek mond. Az Alpesekbeli régibb bronz-iparban lev

hellén kifejezéseket ez által erltetés nélkül ki lehet magyarázni.

A nyugoti Alpesekben a rhaetiekkel találkozunk, kiknek származása

fell szintén különböz vélemények merültek föl. Strabo, Livius és Plinius

egyértelmleg az etruskusok rokonainak mondják ket. Ez azonban csak

azon apró népségek körére látszik vonatkozni, melyek a Ticino s az Ecs

völgyében, meg a Pónak néhány éjszaki mellékvölgyében tanyáztak. Minden

bizonynyal ide tartoztak az euganeusok, kik azonban már az s hajdan-

korban elzettek Este vidékérl s ugyanazért a föntebb említett fölirások

jelentését illetleg már alig jönnek tekintetbe. Verona, Mantua és Trieszt

Plinius szerint a tuskusok városai, a rhaetiek pedig azoknak az utódai

valának. Hogy azonban éjszaki Tirolnak a régieknél emlegetett rhaeti

népségei szintén foglaltak volna magukban az estruskus népcsaládból való

elemeket, az még nincs kiderítve.

A Krisztus eltti ezredév közepén kezddnek azok a nagyszer

mozgalmak, melyek a bojokat Bajor- és Csehországba, a tektoszágokat

Morvaország déli részébe, a tauriskusokat a Kárpátok közé, a vindelicieket

Svábföldre és Bajorország fels részébe, a helvetusokat a nyugoti, a nori-

cumiakat a keleti x\lpesek közé, a karniakat Krajna- és Friaulba, egészen

Aquilejáig és Triesztig zték. A senonok, bojok, ligonok stb. a Po egész

síkságán elterjedtek s délen egész Anconáig leértek. A IV. században

fészkelték be magukat a skordiskusok Macedóniában és Illyriában.

Az itt elszámlált népek mind a nagy kelta családhoz tartoznak.

Néprajzi hova tartozóságukról, mi különben is egyike a mai tudomány

nagy vitás kérdéseinek, itt nincs helyén fejtegetésekbe bocsátkozni. A klasz-

szikus írók minden esetre egységesül fogták föl ama népek nemzetiségét.

\/i. hogy a legtávolabb keleti vidékekig lakó kelta törzsek valamennyien

szoros rokonságban voltak egymással, bizonyítja a nyelvük hasonlósága,
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mit a vizsgálók mindenkor kiemeltek. Ugyanezt, noha az anyagkészlet igen

csekély, az újabb kutatások is ersítik.

A kelták ervel nyomultak be az illyrek, vagy más útjokba esett

népségek közé. Elözönlötték ezeket és részben összeolvadtak velk. Ilyes

kelta vegylet népek, mint kimutatható, a japydok és valószínleg a

rhaetiek is.

Illyr irás egy bronzlemezen.

Némely korábbi fölfogástól eltérleg a történelem eltti korból szár-

mazó leletek alapján, valamint a gallusok- és rómaiaknak, úgy a noricumi-

aknak, rhaetieknek és bojoknak is tetemes sajátszer mveltséget kell

tulajdonítanunk, melynek összehasonlító tanulmányozása sok bel- és külföldi

szakembert foglalkoztat jelenleg.

Kevésbbé fejldöttnek látszik az alpesi keltáknál a politikai szervezet.

Leggyakrabban egymással többé-kevésbbé laza kapcsolatban álló canton-szö-

vetségeket találunk náluk. S habár e szövetségek több helyütt törzsenként!
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királyságok képezéseig is eljutottak, korántsem mutatnak föl olyan szilárd-

ságot és ellenállási ert, mint például a dákok, vagy épen az illyrek államai.

A gyors terjeszkedésnek indult római birodalom meg a germánok

vitéz törzsei közé levén beékelve a kelták, a Krisztus eltti utolsó század

folyamán történt súlyos háborúk után elvesztették uralkodó állásukat s

részben lakóföldjeiket is. Azok a véres háborúk, melyeket Róma a Balkán-

félszigeten több mint kétszáz esztendn át folytatott, a skordiskusok levere-

tésével s az illyr kelták megsemmisítésével végzdtek. Germán népek

verték le, szórták szét és igázták le ket déli és közép Németországban,

a Duna fels- és középfolyása mentén, valamint Csehországban is. Krisztus

eltt 15-ben Rhaetiát, Vindeliciát s Noricumot Drusus és Tiberius a római

birodalomba kebelezte be.

Mindamellett, hogy a kelták nyilván magasabban állottak a müveit-

ségben, mint a germánok, aránylag gyorsan s a gyztes germánok javára

ment véghez úgy déli Németországban, mint Csehországban az az össze-

olvadás, mely eme két népcsalád érintkezésével kezddött. Azonban még

Tacitus is számos kelta néptöredéket ismer nevök szerint, s egészen Attila

koráig találkozunk nyomaikkal az egykor uralmuk alatt volt területeken.

Valamivel kedvezbben alakúit a római birodalomba bekebelezett

kelták nemzeti léte. A rómaiak nem vonakodtak ugyan erszakos intézke-

déseket alkalmazni az ellenszegül népek ellenében, mint ezt a rhaetiek,

salassok és pannonok eléggé kényszerültek tapasztalni ; úgy szintén a latin

nyelvnek hivatalos nyelvül való bevitele s a bennszülött lakosságnak hadi

szolgálatra való tömeges alkalmazása is önként érthet következménye volt

annak, ha a római birodalomba új tartományok kebeleztettek be ; ez történt

a kelta területeken is. Azonban az eddigi közigazgatási, társadalmi és

vallási szervezet, melyet Róma már ott talált, érintetlenül maradt s az

egész római korszakon át állami elismertetésben részesült. S habár a kelta

törzsnek nemzeti továbbfejldését elnyomta is a római hódítás, annak faji

1 etimológiai) különszersége római oltalom alatt még hosszú idn át hábo-

rítatlanul fönnmaradt.

A római, világra szóló birodalomban, melynek eri minden iramban

foglalkoztatva valának, a római nemzetiség beolvasztó hatása fölöttébb

különböz volt. A hol hadmveleti vonalak, vagy valamely természeli,

kizsákmányolásra érdemes haszonforrások nem valának, oly helyeken, úgy

látszik, csak lassú elmenetelt telt a romanizálás. így Plinius Isztriában
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a római hódítás után meg 200 esztend múlva is négy bennszülött népséget

mutatott ki. Ugyan ez az iró Tergestén és Polán kivl csak öt olyan

helységet ismer ott, melyekben rómaiak laknak. Általánosabb sikernek

látszik a romanizálás Dalmácziában. hol az illyr lakosság közt epén úgy

találunk municipiumokat, mint római gyarmatokat.

Noricumot illetleg az Aquilejából kiinduló romanizmusnak az els

támadó pontokat a Száva vonala szolgáltatta. Claudius császár alatt a

Dráva vonalát, Vespasianus alatt pedig a Duna vonalát ersíttették meg.

Részletek a watschi situláról (Krajna).

Az e vonalon létesített táborok- és váradokhoz kiszolgált katonák, iparosok,

kereskedk stb., letelepedése révén lassanként kisebb-nagyobb községek

csatlakoztak városi joggal vagy a nélkül. Laibach, Klagenfurt és Cilii

környékén ezen kivl önálló polgári községek is alakultak, melyek latin

joggal éltek. Claudius alatt alapíttatott Aguntum és Teurnia ; ezen utóbbi

városnak volt alávetve Karinthia nagy része. E tényekbl, valamint a

íöliratok eloszlásából világosan kiderül, hogy a római mveltséget és

nemzetiséget Karinthia, Krajna és déli Stiria fogadták el legáltalánosabban.

De épen oly bízvást következtethetjük a föliratokon elforduló személy-

nevekbl azt is, hogy a kelta törzs nem csak a síkságon, hanem magukban

a városokban is fennmaradt az egész római korszakon át.

44
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A watschi bronz-lemezes öv.

Egészen mások voltak a körül-

mények fels Stiriában egészen a

Duna mellékéig. Itt sem munici-

piumokat, sem gyarmatokat nem

találunk, hanem csak föliratokat, de

igen csekély számmal. Magában a

katonailag késbb annyira fontos

partmelléki Noricnmban csak Ovi-

lava gyarmat (Wels) meg néhány

jelentéktelen municipium állott fenn.

Vindobona és Carnuntum Pannoniá-

hoz tartoztak. Fels Stiria, a bér-

ezés Alsó-Ausztria, Fels-Ausztria

a sóbányák és a sókereskedéssel

kapcsolatos helységek kivételével,

meg a salzburgi hegyvidék, úgy

látszik, nem igen érezték a roma-

nizmus mélyebb hatását. Kivételt

tesz e részben a Lungau (Mura-

völgy) és a Salzach középvölgye

Guvaviummal.

Tirol is, a mennyiben Rhaetiá-

hoz tartozott, sokkal hátrább maradi

a romanizáltságban, mint Pannónia.

A római elem ide még késbb nyo-

mult be, mint Noricumba.

A népvándorlás zivatarai szám-

talan, csak rövid szünetek által meg-

megszakított beütéseket ,
pusztítá-

sokat, de részben germán néptörzs

telepedóket is hoztak az osztrák

területekre. (így a markomannokat

Stiriába Gallienus alatt.) Mindenek

eltt alsó Stiria képezi az Italiába

tör néptömegek átvonulási színterei

s osztozik is egyszersmind Pannónia
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politikai sorsában. Noricum ugyan névleg római tartomány maradt az

V. század közepe tájáig, azonban a középponti hatalom az eltt már régóta

nem volt többé eléggé ers arra, hogy az éjszaki és nyugoti határok-

mentén szüntelen elébb-elébb nyomuló alemannokat, herulokat, marko-

mannokat, rugiakat stb. föltartóztassa. Odoaker legyzte ugyan a rugiakat

407-ben, azonban a határersségek elszigetelt helyrségeit meg a római

polgári lakosságot visszavonta a partmelléki Noricumból s csak arra szorít-

kozott, hogy bels Noricumot hatalma alatt tarthassa.

Theodorich alatt történt az alemannoknak rhaetai területre, való-

színleg Vorarlbergbe való befogadása. Ugyanakkor szállották meg a

bajuvarok éjszaki Tirolt meg az Ennstl nyugotra fekv tartományt.

A hajdani rugi tartományban rövid ideig a longobárdok tanyáztak.

Némelyek gót maradványokat akarnak fölismerni a meráni vidék, meg az

Ulten-, Passei- és Sarn-völgy lakosságában, ellenben longobard marad-

ványokat a trentinói lakosságban ; de ezt a fölfogást a leíró anthropologia

ez id szerint még semmivel sem igazolja.

Egészen a dunai katonai határok fölbomlásáig diadalmasan fenntartá

magát a romanizmus a Dunától délre es tartományokban; st a keresz-

ténység által új hatalmi eszközökkel láttatván el, az els keresztény császárok

korában élénk föllendülésre jutott. Azon körülmények, hogy minden határ-

helység és város leromboltatott vagy elszegényedett, hogy e részek Italiától

politikai, mveldési és egyházi tekintetben elszakadtak, hogy sok gazdag

és mvelt elem tova költözött innen, hogy a római uralmat az elnyomuló

germánok ellen védelmez keleti gótok megsemmisíttettek, okvetetlenül

érzékeny veszteségére voltak e tartományokban a romanizmusnak, noha

még kétségkívül tetemes számú római lakosság maradt hátra az új

viszonyok alatt is a germánoktól megszállott tartományokban, st, mint

Justinianusnak 656 febr. 1 7-én Narbodhoz intézett levele tanúsítja, az is

megtörtént, hogy Rómából nemes családok menekültek az Alpesek közé.

Arról különben szó sem lehet, hogy a rómaiakat erhatalommal semmisí-

tették volna meg a germán gyzk. Már az, hogy nagy számú kelta-román

hegy-, folyó- és helységnév maradt itt fenn egészen korunkig, bizonyítja,

hogy azok lassanként átalakult népességnek a firól fira szállott hagyományai.

Különben számos okirati bizonyságunk is van, hogy római néptöredékek

egészen a középkor kezdetén tiig maradtak fenn. Valószínnek látszik ez

úgy az éjszaki, mint a déli Alpeseket illetleg. Az pedig köztudomású

44*
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Bronz kard

Hallstattból.

dolog, hogy déli Tirolban és Friaulban mind e mai napig

vannak kelta-román népmaradványok.

S most vessünk egy futó pillantást a monarchia éjszaki

és keleti részeire.

Csehországban a Krisztus utáni els századokban a marko-

mannok, Morvában pedig a Morva és a Thaya folyók mellékén

a quadok tanyáztak, s úgy emezek, mint amazok kétségkívül

kelta népmaradványokkal elegylten (gothinok Blansko vidékén).

E népektl éjszakra találjuk az Eger folyó mellékén a

noriskokat, az Óriáshegységben és a Gesenkén a búrokat,

vandalokat, silingeket, e csupa germán törzseket, kiket az

V. század elején a hunok részint elkergettek, részint pedig

leigáztak, mint a markomannokat és a quadokat.

A Kárpátoknak elttünk ismeretes legrégibb lakosai a trák

karpok, meg a germán bastarnok. Ezeket a középponti Kárpá-

tokból a kelták zték ki, s k aztán éjszak felé a keleti galicziai

fensíkra vonultak, honnan a Dnyeszter völgyén lejárva, gyakori

rabló-hadjáratokkal zaklatták a gesek országát és a Fekete-

tenger partmellékét.

A Krisztus eltti utolsó században a dákok jeles szervezés

országa törte meg e keleti vidékeken a kelták hatalmát. Soká

tartott küzdelmek után, valamint a Duna völgyébe szünet nélkül

özönl új meg új néptömegek, mint pl. a jazigok betódúlása

következtében a Kárpátok éjszaki nyúlványai mentén s a keleti

galicziai fensíkon egy tarka népegyveleg képzdött ki, melyben

trák, kelta, germán és pannon néptöredékek egyiránt elfor-

dultak. Mikor Trajanus Dácziát 102— 107-ben meghódította, ez

sok dákot arra indított, hogy kivándoroljon Galicziába. A mai

Bukovinában ama korban, t. i. a Krisztus eltti II. században,

a trák népcsaládhoz tartozó kiszobokokat találjuk lakosokúi saját

királyaik alatt. A trak-fajtájú bessek (Béöoi) neve mind máig

fennmaradt a Beszkidek elnevezésében.

A Kr. eltti I. században értesültek a rómaiak a szlávokról

(venedek), mint a gótok és skirek keleti szomszédairól. Hogy

vájjon a gótok a II. században a szlávok viharos elnyomulása

miatt vonültak-e el a Visztula mellékérl dél felé, az kérdéses.
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\ 111. században ;t birodalmi utak térképe már följegyzi a venedeket (szar-

maták) a Kárpátokban, de nyilván csak mint vándor hordákat, nem pedig

mint állandó lakosokat. A IV. század végéig azonban keleten a hunok,

nyngoton pedig a gótok és gepidák föl tartóztatták a szlávok további

elnyomúlását. Hanem aztán a hun birodalom megdlése, a germán népek-

nek keleti lakóhelyeikrl Italiába, „a germán népek sírjába" vak) egymás-

utáni elvonulása, s végre a gepidák országának bukása megoldotta a szláv

néptömegek fékeit. A vendek a VI. század végén a Kárpátokig és az

Germán népek telepe.

Elbéig jutottak el. Ügy látszik, hogy szintén ebbe az idszakba esik

különböz szláv törzseknek Galicziába és Csehországba való bevándorlása

is. Valószínleg ugyan ebben az idben vándoroltak az Al-Duna mellékérl

föl felé a szlovének is, részint szövetkezve az avarokkal, részint harczolva is

velk. A VI. század közepén már a Száva mellékén, nem sokkal azután

pedig már az alpesi tartományokban foglaltak állást. 602 és 611 közt

Isztria és Dalmáczia állandó birtokukká lett. A VII. század közepén pedig

Morvát szállották meg.

Bizonyos, hogy a szlávok a hatalmas avarok igája alá jutottak; azonban

úgy látszik, hogy az alpesi szlávok csakhamar nagyobb önállóságra tettek

szert, a mennyiben már 630 táján egy szláv herczegrl van említés. Szintén
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sikerit nekik a VII. században egy nagy önálló államalakításra — Samo

birodalma — irányzott hatalmas kísérlet, csakhogy ez az állam Samo halá-

lával ismét összeomlott. Ezt azonban nem tekintve, úgy látszik, hogy a

szlávok népsége semmi nagyobb csapást nem szenvedett az avaroktól.

Inkább olyasmit gyaníthatunk itt, mint a mi keleten a bolgároknál történt,

kiknél az uralkodó népet szláv alattvalóik lassanként magukba olvasztották,

mivel az avarok, mint tudva van, leigáztatásuk után hirtelen eltntek.

Ez, hacsak az avar nép alkotórészeinek elszlávosodása már elbb meg nem

kezddött, alig volt volna lehet.

így a VII. századból kezdve a Dunától éjszakra és délre fekv osztrák

terület legnagyobb részén többé -kevésbbé srn szlávok telepedtek le.

Fels-Ausztriában az Enns völgyének közép részén, meg az Enns és a

Traun közti vidéken telepedtek meg szlávok, odább nyugatra csak szige-

tenként fordulnak el. Stiriában az Enns-völgy közép részét lepték el

Radstadtig, továbbá a Mura egész fels völgyét Brucktól fölfelé, meg a

Mürz völgyét egészen a Semeringen tiig. Különösen nagy számmal voltak

a Lungauban meg a Tauern környékén, úgy ennek a Salzburghoz tartozó

éjszaki részén, valamint a defreggi, kalsi és Isel-völgyben.

Hogy a mai Alsó-Ausztria, a bajor Ostmark e magva, a Duna mindkét

oldalán legnagyobb részt szláv volt, a nagy számú szláv eredet helyneveket

nem is tekintve, bizonyítja már csak az is, hogy az okiratokban általában

a Sclavinia^ Vinidorum Marka elnevezés alkalmaztatik reá. E tartomány

különben gyér népesség volt, óriás erdségek voltak rajta s egy fell

Csehországtól, más fell Stiriától is ez erdségek zárták el.

A szláv lakosság súlypontja Karinthiában és Krajnában volt s ott is

a Dráva-völgy közép részén fekv Klagenfurt környéke képezte uralmuk

középpontját.

A szláv megtelepedés - - a népvándorlásnak ez utolsó eseménye —
korántsem békés bevándorlás, hanem véres harezok árán történt, melyek

alatt az el-addig még fennmaradt municipiumok és római helységek a

Dunától kezdve Isztria és Dalmáczia partjaiig mind lerontattak. A germán

népek a római mveltséget mindig kímélték s abba oly gyorsan beleszoktak,

hogy miatta saját nemzetiségk is veszélybe jutott. Ettl kezdve egy egészen

kezdetleges állapotban lev hatalmas réteg ülepedett rá a romanizmusra,

mely az eltt semmiféle viszonyban nem állt a római világgal s mely ennek

mveltségét teljesen elfojtotta. Az osztrák tartományok szláv telepeire
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vonatkozó újabb kutatások kiderítették, hogy ezek teljesen függetlenek

voltak a római helységektl. St bizonyos mértékig mind a két mveldési

korszakban begyarmatosított vidékekre nézve áll ez. Sok esetben bizonyára

egészen más szempontok voltak irányadók a szláv megszállásnál, mint a

rómainál, a mennyiben az elbbi a személyes védekezés elvére, az utóbbi

Ó-longobard viselet a IX. századból.

ellenben egy hatalmas államtól megteremtett jeles védelmi rendszerre

támaszkodott. Ha volnának is még egyes félre es völgyekben a rómaiak-

nak némi maradványai, azok most már minden néprajzi jelentség nélkül

valók. Egyébiránt ilyenek fleg olyan vidékeken találkoznak, melyekbe, mint

például Tirolba és Salzburgba, a szlovének be nem fészkelhették magukat.

A gyors megizmosodásnak indult germán uralomnak a szlávság ellen

való visszahatása már a VII. század végén megkezddött a keresztény
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missiónak az alpesi szlávok közti megindításával. Az avarok ellen vak)

védelem szüksége a karantánokat a bajorok karjai közé terelte s utóvégre

bajor fhatalom alá hajtotta Karinthiát, Krajnát és Friault, mely viszonyt

a bajor herczegségnek Nagy Károly hatalmas birodalmához kapcsoltatása

még szorosabbá tett. Csak az avar hatalomnak 803-ban történt megsemmi-

sítése által befejezésre jutott frank közigazgatási rendszer következtében

nyertek a római egyház erélyes és nagyszer foglalásai a szláv földön

biztos alapot. A IX. század vége felé kezdték meg a bajor püspökségek és

kolostorok, valamint ama herczegek és német nemesi családok, kik azok

szolgálatában, vagy egyébként vették be magukat a szláv tartományokba,

a tervszer, de teljesen békés mveldési munkát a birodalom minden

részébl oda vonzott német települk segedelmével.

E telepítés az Ostmarkban fleg a rengeteg erdségekben eszközölt

irtások utján történt, mikre nyomban tanyák és helységek alapítása követ-

kezett, jellemz, hogy a németek ez alkalommal legörömestebb a római

mveltség és helységtelepek nyomait keresték föl. A szlovénektl került

tágas völgyi lapályok is újra eke alá jutottak.

Karinthiában ellenben, hol a szlovén lakosság sokkal srbb vala,

kevés új gyarmat alapíttatott. A német nagybirtokosság fölülkerekedett

a szláv helységekben, s megkímélte ugyan birtokukat, de függkké tette

ket magától s a még irtatlan földet saját fajrokonainak adományozta.

Tény, hogy az Ostmarknak 907-ben a magyarok által való meg-

hódítása érzékeny veszteséget okozott a virágzásnak indult németségnek,

mely veszteséget csak a Lech melletti ütközet pótolt ismét vissza. Azonban

a Babenbcrgicktöl átvett „ember nélküli pusztaság "-on a bajorok, frankok

s szászok akadálytalan oda tódúlása által annál gyorsabban ki tudott kép-

zdni bizonyos egységes német nemzeti tipus.

Fels Stiriában a XII. század múltán teljesen eltnnek a szláv nevek,

fels Karinthiában ellenben csak a XIV. század után. A XIII. század után

e tartományoknak a szláv nemessége is elnémetesedett.

Isztriában s Dalmácziában a németség soha sem tudott gyökeret verni.

Mindamellett, hogy Isztria korán, még Nagy Károly alatt bekebeleztetett

a német birodalom területébe, mint a friauli Mark (Austria Italiae) része,

mindig küzd térül szolgált Németország és Velencze közt. s mindig ki

volt léve a hatalmas sziget-állam mveltségi és politikai hatásának, mely

különben éjszaki Dalmácziában a bizánczi hatalom rökébe is belépett.
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Ehhez járult, hogy a római korszak utóhatása Isztria e's éjszaki Dalmáczia

városaiban még nagy ideig tartott. Isztria belsejében ma már aligha találni

ó-római népmaradványokat. De a nyugoti partmellékén lev városokban

Muggiától le Poláig, továbbá Zára, Sebenico, Trau, Ragusa és Spalato

városokban talán két római népréteg ülepedett le egymás fölé, melyek

közül a régibbet a dalmát városoknak különösen az elbbkel osztályaiban

vélik fölismerhetni. A hajózás és kereskedelem hatása alatt az olasz nyelv

Ó-szlovén viselet.

néhány szigeten is meghonosodott (Lcsina, Brazza, Curzola), melyet külön-

ben az egész partvidéken mindenütt értenek.

A német Görcz sorsa nem igen különbözött Velencze számos német

helységeinek sorsától, melyek kimutathatólag csak a XVI. század végétl

kezdve olaszosíttattak cl. Legtöbbjük századokon át ellenállott a romaniz-

musnak, mígnem a reformáczió lassanként útját szegte annak, hogy oda

Németországból többé papok küldessenek.

Isztria és Dalmáczia köznépében képviselve vannak a legtöbb déli

szláv törzsek, mint szlovének, szerbek, szerb-horvátok, melyekhez, hogy a

törököktl, vagy pedig a honi divatú vérbosszútól meneküljenek, Boszniából,

Herczegovinából, st Montenegróból való menekültek is számosan csatla-

45
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koztak. A dalmát partmellék gazdag tagoltsága kedvez volt arra, hogy

rajta apró patriarkális vérrokonsági szövetségek (plemena, bratstva) kelet-

kezzenek; találunk is ilyet a IX. századtól kezdve többet, még pedig

rendkívül harczias színezetüeket , melyek teljesen függetlenek valának,

habár névleg valamely nagyobb hatalom oltalma alatt állottak is. Különösen

félelmetesek voltak a X. században, mint tengeri rablók, a narentánok,

kiknek földjén késbb századokon át a

legelkeseredettebb harczok folytak a

törökökkel. A cattarói köztársaság is,

mely Szerbia, majd Magyarország, végre

pedig Velencze véd hatalma alatt állott,

tisztán szláv nemzeti alapokon nyugo-

dott, melyeket a velenczeiek Ragusától

féltökben a leggondosabban ápoltak. A
Poljica (Spalato és Cetina közt) Dalmáczia

történetébe gyakran benyúló államot

alkotott, melynek keletkezése a IX. szá-

zadba esik. Velenczeiek és törökök egy-

iránt tiszteletben tartották szabadságait,

de Marmont tábornagy utoljára is véget

vetett azoknak. E szláv államok között

a legifjabbat a XV. század vége felé erre

kapott uskokiak alapították. Mindezen

nemzeti szövetségek sr érintkezésben

állottak a román parti városokkal, de

mégis a nélkül, hogy ezek mveltségébl

saját nemzetiségökre nézve valami külö-

nös hasznot húztak volna. Csupán Ragusában indult meg az olasz és szláv

nép közt bizonyos összeolvadás annyiban, hogy ott a renaissance korabeli

nobilik mindkét nyelven, de híres olasz minták után írták költeményeiket.

A szláv családok kiváló képviseli olasz egyetemekre is el-eljártak. A tulaj-

donképi nép azonban e törekvésektl egészen érintetlenül maradt s meg-

elégedett saját 07«7ízrainak sokkalta gyümölcsözbb népies epikájával.

Az ide-oda özönl szláv néptöredékekhez a XIII. és XIV. században

a rumunok (oláhok, morlákok) csatlakoztak. Ott találjuk ezeket a dalmái

Alpesekben, az Adriai tenger keleti partmellékén (Canal della Morlacca)

Uskok férfi.
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s végre Isztriában is. Hajdan kétségkívül sokkal jobban cl valának k e

tájakon terjedve, mint ma, midn már legnagyobb részt cl vannak szlávo-

sodva. A nyelvükben lev bolgár eredet szláv szók oda mutatnak, hogy

shazájuk az Al-Dunától délre volt. Mint vándorolgató pásztorok, szeke-

resek stb. kalandoztak el nyugot és éjszak felé. Ezeken kivül az elbbi

században albánok is vándoroltak be Isztriába és Dalmácziába, kik közül

Dalmát n. Dalmát férfi.

az isztriai albánok már elszlávosodtak, míg a Zára mellett, Erizzóban lakó

albánok mind máig megrizték sajátságaikat. Spanyol zsidók is vetdtek

Spalato- és Ragusába.

A friauliaknak, kiknek már csak egy kis része tartozik az osztrák

államhoz Gradiska révén, a közép-román nyelvkörhöz tartozó nyelvében

mindazok a történelmi változások visszatükrözdnek, melyeknek Friaul,

mint a hegységeket a tengerrel összeköt, s így minden idben rendkívül

fontos tag ki volt téve. Találni e nyelvben nemcsak kelta maradványokat,

hanem német (ó-német, longobárd), szláv és olasz szavakat is.

45*
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Fölöttébb sajátszercn alakultak a nemzetiségi viszonyok odább nyu-

eoton, Tirolban. Mí°- a sótok és longobárdok birodalmaik összeomlása

után aránylag gyorsan beleolvadtak a romanizmusba, s azt termékenyít

ervel gyarapították : éjszak fell a bajuvarok és alemannok a régibb román

népréteget - - a kelta románokat - lassan, de folyton németesítették.

E két ellentétes áramlat között Trient püspöki fejedelemség, meg az ettl

keletre húzódó hegységek vonnak határt. Trient második megalapítója

Theodorik ; legrégibb alkotmánylevele longobard népjogon alapszik. Mint-

hogy Trient egyiránt német is meg olasz is volt, azért tartatott itt a zsinat

a XVI. században. Dante a

trienti tájnyelvet ocsmánynak

bélyegzi. Valsuganában egé-

szen a XVI. századig német

és olasz egyház állott fenn

egymás mellett. Nonsberg és

Sulzberg lakosai ellenben való-

színleg soha sem voltak né-

metek , hanem elolaszositott

ladinok.

A Velenczétl ápolt po-

litikai ellenszegülés mellett a

gazdag városok fölülkereked

mveldési hatása is kétség-

telenül elsegítette a déli hatá-
I. Prsemysli Ottokár pecsétje (1214). . .

ron a romanizmusnak e ter-

jeszkedését. Világosan nyilatkozik ez azon gyarmatosító rendszerben, melyet

mindenüvé követett az olasz nemzetiség, s mely már olasz Tirolban is igen

szembetnleg mutatkozik. A trienti püspökség romanizáló hatása épen oly

kevéssé tagadható, mint a salzburgi, freisingi, augsburgi és brixeni püspök-

ségek németesít hatása.

Cseh- és Morvaországban az apró szláv törzsek egyesülése folytán

szláv államok keletkeztek, melyek a X. században állandó függésbe jutottak

a német birodalom és a német mveldési hatások irányában. A németek

és csehek közt már akkor megindult élénk verseny arra mutat, hogy a

németség már korán és ersen éreztette hatását Csehországban. Nem
tekintve az Eger melléki tartománynak, mint a szláv vidék egy részének.
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valószínleg már Nagy Károly alatt megkezdett begyarmatosítását, a

Prsemysliek és az egyház hathatós támogatása következtében folyton folyt

a bevándorlás a szomszédos német területekrl Cseh- és Morvaországba,

különösen pedig a Cseh-erdbe. E bevándorlás a XIII. században érte el

tetpontját. Egy szabad parasztosztály képzdése, városok egész rajának

német jog alapján való alapítása, az ipar, kereskedelem és bányászat gondos

ápolása egyiránt izmosították a német nemzetiséget. Az úgy nevezett

„Kuh-landchen" vidéken a német gyarmatosítás már a XIV. században

meglehetsen be volt fejezve. A husszita zavargások nyilván nagyon meg-

viselték Morva- és Csehország

lakosságát, mindazáltal még

a XV. század végén is egész

sereg német város alapításá-

val találkozunk; még a har-

mincz éves háború alatt is

tovább-tovább harapódzott a

németesedés. A múlt század-

ban még szintén alapíttattak

német

szagban.

ryarmatok Csehor-

Csehország igazságszolgáltatási pecsétje
a XIII. század végén.

A német elemnek Cseh-

ország mveldési fejldését

elsegít ezen ersbbítése

azonban nem vált a cseh la-

kosság elnemzetietlenítésévé

;

ellenkezleg, a németséggel való szellemi versenyzésre, nemzetiségének hat-

hatós ápolására s a mveldési tevékenységben való közremködésre ösztönzé

azt úgy, hogy a csehek ma az osztrák császári államnak legéletrevalóbb

s legmveltebb népei közé tartoznak. Azok az idegen népségek, melyek az

éjszaki szláv népcsoport közé telepedtek le, mint például a Kárpátokon

átözönlött oláhok Morvaország éjszakkeleti részén, tökéletesen elszlávosodtak.

Galiczia két f nemzetisége régi államalakúlásoknak, ú. m. a katholikus

Kis-Lengyelországnak , meg a nem egyesült óhit Vörös-Oroszországnak

a maradványa. Ez a két nemzetiség 1366-ban Kázmér király alatt egyesit

ugyan, azonban a mveldésre képesebb lengyeleknek minden erfeszítése

es a katholikus hierarchia életbe léptetése mellett is csak igen kis részben
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sikerit a ruthén népet, melynek szellemileg a moszkvai nagy-fejedelemség

volt a támasza, magába olvasztania. Csupán a ruthén nemesség olvadt

össze lassanként a lengyellel. Német jogon nyugvó német városok és falu-

telepek alapítása 1340-tl a XVII. századig történt itt. E telepek polgárai

is ellengyelesedtek legnagyobb részt, még pedig aránylag rövid id alatt.

Az az elvi megkülönböztetés, melyben Kázmér király a német joggal

szemben „minden ruthén intézményt és szokást" részesített, valamint az,

hogy németek és lengyelek teljesen egyenlkké tétettek, csakhamar nagy

hasznára vált a lengyelségnek. Lembergnek, e fontos keresked városnak

egyéb fajtájú lakosai, ú. m. az örmények, olaszok, zsidók, tatárok, szara-

czénok közül legalább az ell nevezettek, kik a korona részérl szintén

különös kedvezésben részesültek, egygyé forrhattak a lengyel nemzetiséggel.

Az osztrák uralom alatt számos német gyarmatosítás és telepítés történt

az egész lengyel területen, de különösen annak ruthén részén. Galiczia

zsidó lakossága tíz százalékát teszi az összes lakosságnak. Bármily élesen

elkülönítettnek látszik is ez az ethnographiai csoport, mégis ki kell rá

vonatkozólag emelnünk, hogy az újabb embertani kutatások szerint a

lengyel zsidó physikai tekintetben teljesen különbözik a spanyol zsidótól

s igen valószínleg épen nem is tartozik a szemita népcsaládhoz.

A Bukovinában lakó nemzetiségek között minden esetre a ruthén

a legrégibb. Egyéb szláv nemzetiségek ottani töredékei közül megemlít-

hetk volnának még a lengyelek, nagy-oroszok és tótok.

Az oláhoknak Bukovinába való bevándorlását rendesen a moldvai

állam alapítása idejére - körülbelül a XIV. század közepére - - teszik.

Ez az idpont azonban valószínleg- továbbra teend, a mennyiben az

oláhok már IV. Lajos király idejében, 1284-ben föltnnek Máramarosban.

Miklosich és mások szerint bizonyosra vehet, hogy az oláhok a XIII. szá-

zadtól kezdve, nagyobb mértékben pedig a következ századokban úgy

Moldvából, illetleg Bukovinából, mint Erdélybl sok nagy rajt bocsátottak-

at Galicziába s nevezetes részét tették a keleti sralicziai városok lakossága-

nak. Nyelvi tekintetben kimutatható, hogy valaha még a tescheni kerületben

is tartózkodtak. A galicziai és bukovinai huzulok elszlávosodott oláhok.

Az oláhság e terjeszkedésének, melynek politikai viszonyok (Lengyel-

ország és Moldva közt folyt háborúk, Lengyelország egyes részcinek

Moldvánál való elzálogosítása, magában Moldvában elfordult politikai

zavarok) szolgálhatnak magyarázatául, diadalmasan útját állta Galicziában
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a szláv elem. Ennek azonban állítólag ellenkezje történt Bukovina nemei)

részeiben, hol az oláhok mindamellett, hogy a mait és a jelen században

újabb ruthén bevándorlások történtek, már 41 százalékát teszik
-

a népes-

ségnek. Ez a tény megegyeznék a déli szlávok és oláhok közti érintkezésre

vonatkozólag történ egyéb megfigyelésekkel, de azok nem tartoznak' jelen

vizsgálódásunk körébe.

A német és magyar lakosai Bukovinának az osztrák megszállás óta

telepedtek ott le, még pedig amazoknak itt is az volt a feladatuk, mint oly

A Szent Venczel legendából.

sok más helyeken, hogy t. i. a bányászatot kifejleszszék, s ez a föladat már

csakugyan meg is van oldva.

Ha Ausztria néprajzi térképére egy pillantást vetünk, nyomban föl-

tnik, hogy e birodalom közepét szakadatlan tömegekben lakó német

népesség lepi el. Ez foglalja el a Duna völgyét Passautól Magyarország

határáig, s benyúlik Csehország déli részeibe és Morvába is. Ezé a nép-

csoporté az éjszaki Alpesek birodalma e hegységnek a keleti meredek

lejtitl egészen Svájcz határáig. Szemben áll a németséggel a cseh-szlávok

zárt területe Csehországban, mely szoros összefüggésben van a morva és

a magyarországi éjszaki szlávok területével. A német néptömegbl nyugot

és kelet felé egy-egy összefügg német határ-öv ágazik ki, mely változó
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szélességben szalagként szegélyezi az éjszaki szláv területet. Ez az öv a

Cseherdtl a Fichtel-hegységbe, az Eger mellékére, a saaczi síkságra és

a cseh középhegységbe húzódik egészen az Oriáshegységig, a Gesenkeig,

meg a jablunka-hegység nyugoti nyúlványáig.

Keleten a német területnek egy Brünnön át éjszakra kiszögell oldalága

oly módon közeledik az éjszakról délre terjed schönhengsti nyelvszigethez,

hogy az éjszaki szláv nyelvterületet egykissé összeszorítja. Más pontokon

ellenben a németség éjszaki határa szorosan az alsó-ausztriai határhoz

húzódik vissza, melyen a szlávság Gratzennél át is lép. A Dunától éjszakra

a Morva folyó a keleti határ németek és tótok közt egészen Drösingig,

melyen túl a tót nemzetiség a Morva jobb partjára is átharapódzik.

Karinthiában és Stiriában a német nyelvterület a szlovénekével határos,

mely íkép Krajnát, Görczöt és Isztria éjszaki részét foglalja magában.

A német-szlovén határ rendkívül bonyodalmas. Csak nagyon is hozzávetleg

tekinthet ilyenül Karinthiában a Gail völgyének jobb oldali lejtsége;

Klagenfurtnál pedig a Dráván keresztül kanyarog ide-oda. Stiriában fleg

a marburgi meg a czillii kerület szlovén. De a Gotschee mellett szigetként

álló német területet nem lehet figyelmen kivúl hagyni. Karinthia és déli

Stiria legtöbb nagyobb helysége vegyes lakosságúnak mondható.

A szlovének az isztriai félsziget éjszaki részében a csicse nev szlá-

vokkal stb. érintkeznek, kik szerb-horvát eredetek. Ezek közt oláhok vannak

szórványosan. A félsziget egész nyugoti partmelléke olasz, de számos olasz

helység van a belsejében is. Éjszaknyugoton a szlovének elé a friauli nyelv-

terület von határt, mely keleten Görcz városáig terjed, éjszakon pedig

Pontéban át a Gail és az ampezzói völgy közötti vízválasztóig húzódik.

A régenten Tirolban nagyon elterjedt ladin nyelv ma már inkább csak

a grdeni és ennebergi völgy kis területein található föl ; egyébiránt még a

fassani és ampezzói völgybeli tájnyelvek is ehhez a nyelvcsoporthoz számít-

hatók. A fleimsi völgy, valamint a Val di Non is már a mai olasz nyelv-

törzshöz tartozik, mely a mostani osztrák határ felé az említett völgyeken

kivl més: csak a Giudeccát me°- az Ecs völgyének Salurntól lefelé es
részét foglalja magában.

Monarchiánk délnyugoti része a déli szláv csoporthoz tartozik, melynek

összefügg voltát Bosznia és Herczegovina megszállása tetemesen erósbí-

tette. Ez egészben véve meglehetsen egynem tömegnek a dalmát part-

mellék képezi a legvégs nyúlványát, s csupán a parti városok válnak ki
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belle részben olasz lakosságukkal. A dalmát szigetek legnagyobb része

hasonlóképen szláv, de ersen keverve olaszszal.

Most még az éjszakkeleti részeken kell végig pillantanunk. A lengyel

nemzetiség Sziléziának tescheni kerületében kezddik s szakadatlan össze-

függésben és néhány nagy kiágazást bocsátva dél felé, húzódik kelet felé

egészen a San folyóig. Innen kezdve a ruthének srbb tömegei lépnek föl,

melyek Sanok- és Új-Sandecig a San balpartján is ellepik dél felé a lengyel

területet, s délkelet felé Bukovina nyugoti részében találják közvetetlen a

folytatásukat.

Német nyelvszigetek vannak a lengyel területen Krakkóban, Bochniá-

ban, Bialában, Uj-Sandecben, stb. A ruthén területen sokkal számosabbak az

ily német szigetek, de ezeknél még sokkalta számosabbak a lengyel szigetek.

Bukovina oláh területe éjszakkeleti kiágazását képezi az erdélyi nagy

oláhtömegnek. A nagyobb városokat kivéve, fleg a tartomány déli hegyes

részeire vannak az oláhok korlátozva.

S most áttérünk a Szent István koronája alá tartozó országok nép-

rajzi ismertetésére. Miután a rómaiak beléptek a Balkán-félszigeten a

görögök és makedoniak örökébe, gyzelmes fegyvereik a Száván is átnyo-

múltak s Pannónia Augustus császár alatt római tartománynyá lett. Itt a

Duna maradt a római hódításnak a határa. Keleten azonban a veszedelmes

dákok oda kényszeríték a rómaiakat, hogy e határon túl menjenek, és

Trajanus meghódítá országukat, a mai Erdélyt és Romániát, Kr. u. a

101— 104. esztendkben.

Dáczia és Pannónia dél fell kapták a lakosságukat; a dákok nemze-

tiségi rokonai a thrákok, a pannonokéi pedig az illyrek valának a Balkán-

félszigeten. Pannoniába azonban nyugotról kelta törzsek is nyomultak be

úgy, hogy Pannoniának a római hódítás korabeli népessége illyi'-keltának

volt nevezhet.

A Dunától éjszakra a Vág, Garam és Ipoly mellékein a quadok laktak,

kik nyugoti szomszédaikkal, a markomannokkal együtt német népségek

valának. A Duna és Tisza közén jászok tanyáztak, egy szarmata néptörzs,

mely keletrl, a mai déli Oroszországból, költözött át ide.

Kr. u. a II. században új népáramlás indult meg a Balti tenger melll.

Ez alkalommal a gótok jártak ell, kik" az orosz folyamok mentén már

Kr. u. 200-ban eljutottak vala a Fekete-tengerhez, meg a Duna déli



303

vidékérc s onnan rabló hadjáratokat intéztek a római birodalom ellen.

Legtöbbet szenvedett tlük a dák tartomány, melyet már 260-ban hatalmuk

alá hajtottak úgy, hogy a rómaiak onnan 275 táján utolsó helyrségüket

is visszavonták, miután a római fnépesség már elbb átköltözött onnan

a Dunán Moesiába.

Száz esztend múlva új népáradat, a hun nép, özönlött ide éjszakkelet

fell az Ural vidékeirl s megrohanta a gótokat. Ezeknek keleti ága,

a keleti gótok, meg a gepidák kénytelenek lettek a hunok fhatalmát, noha

saját királyaik alatt, elismerni. A nyugoti gótok, meg a vandálok átmene-

kültek a Dunán a római birodalomba. A hun birodalom a Dunától éjszakra

lakó barbárokat csaknem mind magába foglalta; a rettegett Attilának

(434— 453) a Duna és Tisza közti síkságon volt a fa-vára. Voltak az

birodalmában a germán népeken kivúl szlávok is ; a szarmata jazigok is

eltntek lassanként a szlávok között. Míg azonban a germán népek (gótok,

gepidák) a hun uralom alatt is megtarták saját királyaikat, annak híre sincs,

hogy ugyanazon uralom alatt szláv fejedelmek is voltak volna.

A hun birodalom hirtelen összeomlása után (455) a keleti gótok

megmaradtak az egykori Pannoniában, a gepidák pedig a mai Erdélyben

és Romániában, míg Magyarország nyugoti és éjszaki részét rugiak, herulok

és longobárdok szállották meg egymás után. Ebben az idben állott tehát

az egész kárpáti ország, a mai magyar királyság, német népek uralma alatt.

A rugiakat 487-ben Odoaker legyzte és Italiába hurczolta. Theodorik

gót király 488-ban szintén Italiába nyomult, hogy a bizanczi császár

nevében Odoakert haddal támadja meg; ott azonban független királyságot

alapított, a melyen 493-tól 526-ig dicsségesen uralkodott. A gepidák

most a gótok lakóföldjét is el akarák foglalni, de e miatt ellenségeskedésbe

jutottak a bizanczi császárral, ki a longobardokat szólította harezra ellenök.

Hosszú és elkeseredett háború dühöngött olykori félbeszakításokkal e germán

népek között, mígnem az avarok a longobárdok javára döntötték el azt.

A Konstantinápolyba 558-ban küldött avar követség kevély követe-

lésekkel lépett föl; Baján nev khagánjok szerencsés vezér vala. Ezzel

szövetkezett Alboin, a longobard király 565-ben a gepidák ellen, kiket

le is gyztek úgy, hogy az avarok, mint gyztesek, a földjüket is elfoglalták.

Mikor pedig Alboin 568 népeivel együtt elhagyta a kiszipolyozott Panno-

niát s Italiába vonult, Baján az egész mai Magyarországot elfoglalta.

375-tl 568-ig folyvást tartott itt a népek ide-oda hullámzása.
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Az avarokkal együtt bolgárok is jöttek az országba; mind a két nép

uralkodó vala, mert 630 táján a khagánválasztás miatt viszálykodás támadt

köztük, melyben a bolgárok lettek a vesztesek. A bolgárok flakóhelye

azonban még mindig a Don déli vidékén volt, a meddig az avarok uralma

terjedt. Kubrat, az ottani bolgár fejedelem, fölszabadította magát az avarok

alól, de halála után egyik fia az avar Pannoniába vezette a bolgároknak

neki jutott részét, hol az mindenkorra meg is maradt és beolvadt az avarok

közé. A másik fia, Asparuch, 678 táján Moesiába fészkelte meg magát

s hatalmas bolgár állam támadt a Dunától délre. Avarországban még

sokáig mutatkoztak gepida maradványok is ; azonban legnagyobb számmal

voltak a lakosságban a szlávok, mit az avar csatákban elesettekrl szóló

bizanczi tudósításokból láthatunk.

Mióta a kárpáti országot, vagyis a mai magyar királyságot ismerjük,

egy uralom alatt sem volt ez soha oly hosszú ideig, mint az avaroké alatt

(568-tól 800-ig). A rómaiak uralma tovább tartott ugyan Pannoniában,

de ez csak egy része vala Magyarországnak. S a rómaiak kora óta úgy

Dácziában, mint Pannoniában is oly gyakori és gyökeres változások

történtek a lakosságban, hogy a hagyomány fonala teljességgel megszakadt.

Ezért nem maradt fenn Erdélyben és Romániában egyetlen dák vagy római

városnév sem ; Pannoniában is feledésbe merült minden római városnév

(kivévén a Sziszek = Siscia városnevet, meg a Sirmium = Szerémség

vidéknevet). Ilyesmit sehol nem találunk Európában ott, a hol a rómaiak

uralkodtak; világos bizonysága ez annak, hogy sehol egyebütt nem tör-

téntek oly rögtönös és gyökeres néprajzi változások, mint itt.

Az avar birodalomnak Bajuvaria (Bajorország) felli nyugoti határát

az Enns folyó képezte, délnyugoton pedig Lombardiával szögellett össze.

A longobardokkal mindig, a bajorokkal pedig az utolsó idben barátságos

viszonyban állottak az avarok, s épen ez ingerelte föl ellenök Nagy Károlyt.

Ez a császár már 774-ben meghódította Paviát, s az utolsó longobard

királyt, Desideriust, egy kolostorba zárta el. Ennek a leánya, Luisbcrga.

arra ösztökélte férjét, Thassilo bajor fejedelmet, hogy megtorló háborút

indítson Károly ellen. Thassilo az avarokat hívta segítségül; azonban

nem volt Alboin, sem az avaroknak nem volt Bajánjok. ellenkezleg

pártokra szakadozva találjuk ket. Mindamellett, hogy 782-ben avar

követek békét kértek Nagy Károlytól, a ki Lippe mellett táborozott,

788-ban két avar sereg ment Thassilónak segítségére, kit azonban saját



A kéméndi pogányvár.

A bényi avar-sáncz Esztergom közelében.

bajorjai elhagytak. 790-ben ren-

dezni akarta Károly a Bajor- és

Avarország közti batárt, de

ebbl háború támadt. 791-ben

Károly az Enns folyótól sze-

mélyesen indult az avarok ellen, kiket mindenütt legyzött úgy, hogy

egészen a Rábának a Dunába ömléseig nyomult elre. 795-ben a fia,

Pipin, Erichchel, a friauli rgróffal együtt folytatta tovább a háborút az

avarok ellen, kiknek körsánczait („Ringé") egészen a Tiszáig hatalmába

ejtette. 796-ban az avarok megadták magukat ; vezéreik közül egy azonnal

kereszténynyé lett. Ekkor a Dunától éjszakra a szlávok is szorongatni

kezdték elbbi uraikat úgy, hogy 805-ben a már szintén kereszténynyé lett

Tódor khagán engedelmet eszközölt ki Károlytól arra, hogy a Sabaria és

Caniuntuiii (Szombathely és Petronell) közt fekv területen telepedhessék

meg. 822-ben jelentek meg az utolsó avar követek ajándékokkal Jámbor

Lajos eltt a frankfurti birodalmi gylésen.

Bajorországban 690 táján kezddött meg a kereszténység ; Bonifáczius,

mint. apostoli Jielyettes (vicarius), Bajorországot négy egyházkerületre osz-
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totta föl : Salzburg, Freising, Angsburg és Passau székhelyekkel. Nagy

Károly Avarországban is meg akarta szilárdítani a kereszténységet. Déli

részét a Drávától kezdve az aquilejai egyházkerülethez csatolta, a Dráva

és Rába közt cs részét a salzburgi püspök alá rendelte, ki akkor emeltetett

érsekké, a Rábától éjszakra bizonytalan határokig terjed részét a passaui

püspök kapta.

A frank hódítás sehol túl nem lépett a közép Dunán, a Tiszáig tehát

sehol cl nem jutott. A salzburgi és passaui bajor püspökök alatt a szláv

lakosság, valamint az avaroknak még megmaradt, de szintén elszlávosodott

része kereszténynyé lett ; laktak köztük bajorországi németek is, kik a

kolostorok révén kerültek ide.

A 830-ik esztendben két férfiú tnik föl : Privina Nyitravában és

Moimir vagy Moimar a Morva folyótól nyugotra, mint els morva feje-

delmek. Azonban viszálykodás is támadt közöttük ; Privina a frank földre

menekül, kereszténynyé lesz és Lajos királytól egy területet (Beneficium)

kap alsó Pannoniában, mely 848-ban tulajdonúi engedtetett át neki.

Moimir, valamint unokaöcscse, Rastitz (Rastislav) is, hadat kezdenek

Lajos ellen, melyet ennek saját fia, Karlmann is folytat Rastitzczal szövet-

kezve. A h Privina 859-ben életét veszti ; fia, Közel, a királyhoz menekül

és csak 861 kapja vissza atyja birtokát.

E közben Morvában Rastitz és Svatopluk azon iparkodtak, hogy

a bajor püspököktl függetlenekké legyenek ; ezért is elkérték maguknak

III. Mihály konstantinápolyi császártól a két thessalonikai testvért, Metho-

diust és Konstantint (szerzetesi néven Kyrilhost), kik a szlovén nyelvben

jártasok valának s e nyelv számára egy külön ABC-ét is állítottak össze,

melynek „Kyrill-írás" a neve. Ezek Morvába el is mentek s onnan 867-ben

Rómába utaztak, hogy megersítést eszközöljenek ki maguknak a pápától.

A pápa Methodiust sirmiai érsekké nevezte ki ; ez az érsekség elbb

Pannoniára terjedt ki, ugyanazért a sokkal késbben létesült salzburgi

érsekség jogait nem csorbíthatta. Közel 870 magához hívta Methodiust

Rómából, valamint 874-ben Svatopluk is meghívta a maga országába.

Methodius mindenütt nagy sikerrel mködött és sok tanítványt szerzett.

Azonban a szlovén mise, valamint a szlovén könyvek, melyek a latin

liturgiát kiszorították, a bajor püspökök eltt gylöletesek valának; Sva-

topluk is újra elpártolt tlük s Methodius halála után (meghalt 885-ben)

elkergette ennek tanítványait, kik azután a Dunán túl a bolgárok közt
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folytatták munkájukat háborítatlanul. Azonban a mag, melyet Methodius

Morvában és Pannoniában vetegetett vala, nem enyészett el a szlovén

hithirdetk számzésével.

888-ban Arnulf lett német király és császár, s mint ilyen, nem akarta

Svatophik hatalmi törekvéseit trni. 892-ben a magyarokkal szövetkezve

____,. háborút indított ellene. Svatophik meg-

halt 894-ben, fiai fegyvert fogtak egy-

más ellen s II. Moimir lett a gyztes.

Ez a pápától (XI. Jánostól) egy érseket

és három püspököt eszközölt ki Morva

számára, mely ennek következtében tel-

jesen függetlenné lett a német fpap-

ságtól. Viszont a bajor püspökök keser-

ves panaszlevelet küldöttek a pápához,

mely azonban tárgytalanná lett, mivel

a morva birodalom a magyarok

csapásai alatt 905-ben vagy 906-

ban megsemmisült. A következ

907. esztendben a bajor hadert

Régi magyar csataképek. (l. A Rozgony melletti ütközet. 2. Attila csatája.)
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is tünkre tették a magyarok, s az országot egeszén az Ennsig, az avar

birodalom egykori határáig, megszállották.

Itt nincsen elég tér arra, hogy ez új népnek Európába bejövetelét

elbeszéljük; csupán azt akarjuk megemlíteni, hogy a magyarok után,

részben mint ezek üldözi, a bessenyk költöztek ide s telepedtek meg

azok keleti szomszédságában, a mai Romániában (Moldva és Oláhország),

s hogy a bessenyk után a kunok következtek, kik a XI. században a

bessenyk uraivá, s így a magyarok új szomszédjaivá lettek.

Ezek a nagy kiterjedés országban mindenütt szláv (szlovén) lakos-

ságot találtak, melyhez a bajor püspökök és kolostorok hatása révén

nyugoton német jövevények is elegyedtek, de ezek aztán megint csak

eltntek. Délen 634 óta a horvátok és szerbek lakoztak, s részint frank,

részint bizánczi hatalom alatt állottak.

Arra nézve, hogy a magyarok itt mindenütt, még a mai Erdélyben is

csak" szláv lakosságot találtak, dönthetetlen bizonyítékot szolgáltat maga

a magyar nyelv, mert, a meddig csak cl van terjedve, mindenütt ugyan-

azokat a nagy számú szláv szókat mutatja föl. Ez a jelenség a mellett is

bizonyít, hogy a korábbi szláv lakosság és az új jövevények közt, noha

emezek tekintendk uraknak, csakhamar igen békés viszony fejldött ki.

mely nemcsak a nyugalmas szomszédságot, hanem az egybeolvadást is

elsegítette ; nyilván való dolog, hogy a szláv lakosság egy része átolvadt

a magyarságba. De ez a békés viszony és ez a magyarosodás azt is bizo-

nyítja, hogy sem a voltaképi Magyarországban, sem Erdélyben semmiféle

szláv vagy más egyéb államalakúlás nem volt, mely a megszállásnak

sikeresebben ellen bírt volna állani. Egyedül az éjszaknyugoton fekv úgy

nevezett morva birodalom lett volna képes az ellenállásra, ha bens össze-

függése szilárdabb volt volna. De a bajor püspökök utolsó panaszlevclei

a morvákat is egyenesen azzal vádolják, hogy nagy készséggel csati akoztak

a magyarok rabló hadjárataihoz. A mint aztán a magyarok a XI. században

a kereszténységet elfogadták, nyelvök vallási és egyházi tárgyakra vonat-

kozólag igen sok oly kifejezést vett át. melyek az ó-szlovénból valók. Ez csak

úgy magyarázható ki, hogy vagy a szlovén kereszténység emléke maradt

finn a XI. századig, vagy hogy a magyarok els vallástanítói Csehországból

származtak, hol a Methodius-féle szlovén egyházi nyelv még folyvást élt.

Eíogj a magyarokhoz Csehországból is jöttek vallástanítók, az épen

nem valótlan szín, hiszen csakugyan a prágai püspök, Adalbert, keresztelte
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meg Geiza fejedelmet és fiát Vojkot, ki a keresztségben István nevet kapott

s mint a magyar kereszténység és királyság megalapítója késbb a szentek

közé számláltatott. A magyar kereszténység megalapítását azonban mégsem

egyedül cseh tanítóknak lehet tulajdonítani, kiváló érdemök volt ebben

németeknek, st olaszoknak is ; ezek közül itt csak Szent Gellértet említjük

föl. S ezeknek a szlovén egyházi kifejezéseket már itt kellett találniok,

melyeket latin vagy német, olasz kifejezésekkel többé nem tudtak kiszorítani.

Már Szent István idejében jöttek úgy nyugotról, mint keletrl új

települk az országba : nyugotról németek, keletrl bolgárok és bessenyk

;

Szent László csatája a kunokkal.

s ezek a beköltözések folyvást tartottak az Árpádok alatt, csakhogy a

bessenyk után a kunok nagyobb számmal jelentek meg.

Nyugot fell elsben német lovagok érkeztek, kiknek maradékai a

késbbi fnemesség egy részét tették, utóbb pedig igazi gyarmatosok is

nagy számmal. Míg amazok a védelmez: emezek az élelmez osztályhoz

tartoztak. Amazok vendég számba (hospites) mentek, kik, mint ilyenek,

királyi kiváltság erejénél fogva, saját jogszokásaikkal éltek. Ezek voltak

Magyarország városalapítói, valamint a bányászatot is mindenütt k zték

;

Magyarország (s Erdély) minden bányavárosát német vendégek alapították.

Keletkeztek azonban kiváltságos német kerületek is, mint a szepesiek, meg

az erdélyi németek kerületei.

47
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A boloárok muhamedán vallásúak és kereskedk valának ; voltak

köztük zsidók is. Amazokkal is, emezekkel is foglalkozik az els Árpádok

törvényhozása. A muhamedánok keresztényekké lettek és elmagyarosodtak

A bessenyket határrükül találjuk Pozsony, Mozsony és Sopron megyék

ben; ezeknek saját katonai alkotmányuk volt; a XIII. században eltntek.

Több más vidéken is települtek le bessenyk (pecsenégek). Ezek is keresz-

tényekké lettek és elmagyarosodtak.

Ezek után jöttek az országba a kunok, még pedig két külön csapatban.

Az egyik csapatnak, mely a XII. századnak talán az els felében érkezett.

Oroszországból s Galiczián keresztül kellett jönnie; Zempléntl Barsmegyéig

terjedleg, különösen pedig a Mátra-hegység völgyeiben telepedett le. Ezek

azon kunok, kik Anonymus honfoglalási története szerint a legtöbb birtok-

adományt Árpádtól kapták. Ezek bizonyára találtak ama vidékeken némi

gyér magyar lakosságot, melynek sajátszer tájnyelvét magukévá fogadták,

s mely lakossággal egyesülten a „palócz-törzs"-et alkották. A kunoknak

ugyanis oroszul polovci a nevök. Ezeknek a palóezoknak semmi külön

kiváltságos helyzetök nem volt.

A második csapat kelet fell érkezett 1239-ben, a mongolok ellen

Magyarországban keresvén oltalmat. Ez már rendekre tagozódott nép volt,

mely az ország közepén kapott lakóhelyet. A szabad Nagy- és Kis-Kunsás<,

meg a Jászság, Jász-Berény fhelylyel, egészen mai napjainkig fennmaradtak'.

Ebbl a népbl tiszta színmagyarok lettek.

Erdély keleti oldalán s részben az ország közepe tájáig beterjedve

laknak a székelyek, kiknek saját katonai alkotmányuk volt, s kik Erdélynek

a harmadik nemzetét képezték (a magyarok és szászok mellett). Mikor és

hogyan jutottak a székelyek e lakóhelyökre, bizonytalan ; de az bizonyos,

hogy nyelvket nem ott fogadták el, vagyis nem ott honos korábbi magyar

lakosság által magyarosítottak meg.

Koriatovich hozzátartozóival Podoliából költözött be ide, s I. Lajos

Munkács urává tette t (1 360). A Kárpátok erdóöve, kivált pedig Máramaros

sokáig lakatlanul hevert; a királyok vadászterülete volt csupán, melyen

királyi vadászkutya-gondviselk és kanászok tartózkodtak. Királyi adomá-

nyok útján sok erd magánosok kezébe jutott. Erdélyben is sok királyi

uradalom volt. melyek erdségei a koronának semmi jövedelmet nem

hajtottak, melyek azonban mint az erdélyi és nagyváradi püspöknek, ezek

káptalanainak. valamint magánosoknak adományozható tárgyak mindig
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kézügyben valának. Ugy a korona, valamint az adománynyerk is ipar-

kodtak, hogy birtokaikból jövedelmet húzhassanak. E végbl egyes erd-

részeket vállalkozóknak osztottak ki , kiket a németek közt schultheisz^

schulze^ a szlávok közt pedig kenéz (knaz) névvel neveztek, oly föltétellel,

hogy ezek lakosokat szerezzenek oda, kik az erdt mint pásztorok vagy

mint földmívelk jövedelmezvé tegyék s a földesuraságnak bizonyos meg-

szabott adót fizessenek. Az ilyen adókat a schulze vagy kenéz hajtotta be, ki

*c,cr:t_u G F

Szerb harezosok a rigómezei második ütközetben.

egyszersmind bírája is volt az új telepeknek, s szolgálatáért néhány szabad

telket s egyéb haszonélvezeteket kapott jutalmul. Az ilyen birtokok és

haszonélvezetek scultetiáknak vagy keneziatusoknak neveztettek, s atyáról

fiúra örökldtek át. Ekképen népesíttettek be s tétettek jövedelmezkké a

kárpáti és erdélyi lakatlan erdk. A Kárpátokban szlávok, leginkább ruthének

(russin), Erdélyben pedig Bulgáriából ide költözött pásztorok, kiváltképen

oláhok voltak az új települk. Ezeket az oláhokat a korona eleinte saját

embereinek tekintette, kik juhaikból minden ötvenedik darabot beszolgál-

tatták neki; ez volt az úgy nevezett quinquagesima (ötvened) vagy oláh-adó

egészen a XVI. század elejéig. Midn pedig a korona magánosoknak is
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megengedte, hogy erdeikbe oláhokat telepítsenek : megkövetelte és meg

is kapta az ilyenektl is a quinquagesimát. A kenézeket már I. Lajos

elkezdte nemességre emelni s nekik a királyi jövedelmeket átengedni.

Minden adományozás csak a királyi jövedelmeket ajándékozhatta el, ezért

vala ez a záradéka : Salvo jure alieno.

Ekképen támadt a ruthén lakosság és ruthén nemesség éjszakon és

Máramarosban, mint szintén az oláh lakosság és oláh nemesség Erdélyben

s ugyancsak Máramarosban. Ez az oláh lakosság magába olvasztotta lassan-

ként az eddigi szláv lakosságot; valamint a görög vagy rácz kalmárok is

beleolvadtak az oláhságba.'

Mióta a török háborúk elkezddtek, melyek déli Magyarországot

elnéptelenítették, mind több-több szerb jött be az országba. A szerbek

beszivárgása már Hunyadi Mátyás alatt kezddött; a legnagyobb tömeg

azonban a XVII. század vége felé Csernovics Arzén ipeki érsek vezetése

alatt költözött be e földre.

A törökök kizése után az úgy nevezett Bánátot németekkel és más

gyarmatosokkal népesítették be. Ezt a gyarmatosítást, különösen a németek

betelepítését Mária Terézia és II. József alatt is folytatták. Buda és Pest

környéke, valamint Tolnamegye is a törökök kivonulása után kapták német

lakosaikat. Egyébiránt a gyarmatosok nem mind külföldrl jöttek. Magyar-

ország éjszaknyugoti megyéibl származnak azok a pest-, békés- és szabolcs-

megyei nagy evangélikus protestáns hitközségek, melyek szlávok valának.

A Szent István koronájának úgy nevezett társországait ma egyedül

Horvátország képviseli. A rómaiak uralma korában Pannónia és Dalmáczia

között volt ez az ország elosztva; emehhez a tengermellék, amahhoz a

Dráva és Száva közti országrész tartozott. A lakosság, mint láttuk, részint

illyr, részint kelta volt, mely a római uralom alatt csakhamar ellatinosodott.

Mikor az avarok a mai egész Magyarországban szerte lakoztak,

a bizanczi politika megengedte, hogy 634 táján a Szávától délre chroatok

(horvátok) és szerbek települhettek le, véd gátul szolgálva az avarok ellen.

A horvátok és szerbek szülföldje a Kárpátoktól éjszakra, a mai Galicziában

volt. A Kárpát mögötti országból jöttek azok a szláv tömegek is, melyek

már elbb a Balkán-félszigetet elözönlötték ; a horvátokat és szerbeket a

legutolsó szláv jövevényekül lehet tekintenünk.

A horvátok a Száván innen is elterjedtek s a magyar királyság meg-

alakulása után származott át a Tótország (Szlavónia, Sclavonia) elnevezés
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a Száva és Dráva közti országrészre. Szent László a zágrábi püspökségnek

1085 táján való alapításával megersítette és jövre is biztosította itt a

római kath. egyházat. A zágrábi püspök az esztergomi érseknek, Magyar-

ország prímásának lett suffraganeusa. Az anyaországgal való ezen szorosabb

kapcsolat nagyon elsegítette a horvátoknak Magyarország nyugoti részében

elterjedését. Ma Mosón és Sopron megyékben is találunk horvátokat.

A Száván túli földet, a voltaképi Horvátországot, valamint Dalmácziát

is Kálmán király hajtotta 1 102-ben a Szent István koronája alá s a magyar

királyoknak attól kezdve az is hozzátartozott a czíméhez, hogy „Horvát-

ország és Dalmáczia királya, vagy rex Croatiae et Dalmatiae".

A társországok történelmi és politikai változásai nem tartoznak ide

;

itt csak azt a néprajzi változást kell érintenünk, hogy a török háborúktól

elnéptelenített déli Magyarországba és Szlavónia keleti részébe szerbek

költöztek be. Ezek a szerbek a keleti egyházhoz tartoznak.

A Határrvidék Erdélynek az éjszaki, keleti és déli, Magyarországnak

és Tótországnak a déli, Horvátországnak pedig a keleti szélét szegélyezte.

Ez most teljesen meg van szüntetve s a polgári közigazgatás keretébe

beosztva ; rajta sehol semmi néprajzi különösség nem található. A határörök

épen úgy oláhok, székelyek, szerbek, sziavonok és horvátok voltak, mint

azon vidék lakosai, melyekbl annak idején kiszakíttattak.

Történelmi áttekintés.

Nagy Károly az avaroktól elvett területet határkerületté (Mark) alakí-

totta, melybl a késbbi osztrák herczegség támadt. Ezen úgy nevezett

Ostmarknak els sorban katonai rendeltetése volt. A frank, késbb pedig

a német birodalom véd bástyájául kellett szolgálnia keleten, s mint ilyen,

derék fejedelmei alatt késbb helyt is állott. Ez az Ostmark eleintén bizo-

nyára jelentéktelen országdarab volt; a Duna déli oldalán csupán az Emistl

a Bécsi Erdig terjedt; a Dunától éjszakra megállapodott határa sem volt

eleintén. Egyszer újra meg is semmisült. A magyarok támadásai miatt

keletkezése után egy századdal tönkre ment. Csak Nagy Ottónak a Lech

mezejérl nevezett dönt gyzedelme folytán állíttatott megint helyre az

Ostmark. Az augsburgi diadallal nyertek a német birodalom keleti részebeli

viszonyok szilárdabb állandóságot. S néprajzi és politikai tekintetben mind

határozottabban eltérbe lép az a három fcsoport — az alpesi tartomá-
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nyok, a cseh tartományok egyeteme és a magvar korona országai —

,

melyek idk folytán egy dynastia alatt tömörülvén, léteit adtak a mai

osztrák-magyar monarchiának, ez újkori nagyhatalomnak.

Mindenekeltt az Emistl keletre fekv vidék népesült be ismét. Azon-

ban az újra helyreállított Ostmark, melynek azután nem sokára „österreich"

(Ostirrichi) lett a neve, eleintén még kiformálatlan és gyönge vala. Határa

keleten még sokáig bizonytalan maradt s legalább kezdetben még nem

terjedt a Bécsi Erdig, a meddig a határkerület a frank korban ért. Csakis

a Babenbergiek családjának, melynek sét, Lipótot (Luitpoldot) II. Ottó

császár e határkerület hbéri birtokosává tette (976), jutott osztályrészéül,

hogy az akkori császároktól segéltetve, e tartományt egészen a mai határáig

elfoglalja. Egyébiránt úgy látszik, hogy e határkerület eleintén a bajor

herczegségtl szintén függésben volt. Ez a viszony azonban fölbomlott

már még a Babenbergiek alatt, kiknek e mellett a Staufiakkal való közeli

rokonság, meg ez utóbbiaknak a Welfekkel való ellenségeskedése is hasz-

nukra vált.

Mikor ugyanis III. Konrád király a „kevély" Welf Henriktl a szász

és a bajor herczegségeket elvette, emezt mostoha testvérének, IV. Lipót

osztrák rgrófnak, nem sokára pedig ennek korai halála után ugyancsak

e Lipót testvérének, Jasomirgott Henrik rgrófnak adományozta. Ez ugyan,

mikor az új császár, rt szakállú Frigyes a Welfekkel kibékült, kénytelen

lett Bajorországról lemondani ; ezért azonban más fell gazdag kártérítést

kapott. Ugyanazon a regensburgi országgylésen (1 156), melyen Jasomirgott

Henrik hét év multán a bajor herczegséget Oroszlán Henriknek visszaadta,

ennek kezébl a császár nevében két zászlócskát kapott vissza, mint jelképeit

a határkerületnek és az ahhoz tartozó három grófságnak. Egyszersmind

az Ostmark herczegséggé emeltetett, még pedig szokatlan kiváltságokkal

ellátva. Ezzel természetesen a Bajorországtól való függés is megsznt.

Ausztria attól kezdve önálló birodalmi területté lett, mely az ugyanekkor

részére engedett szabadalmak révén jelentékeny kifejldés csiráit rejté

maijában. Az j herczegség azonban határozott középpontot követelt,

miül mindenekeltt Bécs volt alkalmas, mely voltaképen csak Jasomirgott

Henrik alatt lépett be, egyszersmind a keresztes hadjáratoktól is kedve-

zleg segéltetve, a történelembe. Majd, miután már Szent Lipót a kahlen-

bergi várkastélyt választá székhelyévé, Henrik a fejedelmi lakot Bécsbe és

a tartomány súlypontját keletre tette át.
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Utóbb nem egy tekintetben a legnagyobb jelentség dolog vala az,

hogy Jasomirgott Henrik fia és utódja, ausztriai V. Lipót Stiria herczeg-

séget is megszerezte, s hogy ez attól kezdve Ausztriával majdnem mindig

ugyanazon fejedelmeket uralta. Ez által egy részrl a két herczegségnek.

melyek közül Stiria akkor még a Semeringtöl éjszakra lev egykori

Pütten grófságot, meg ezen felül az Ennstl nyugatra es tartományt is

magában foglalta, a természeti viszonyoknak megfelel módon egyengette-

tett, Ottokár király alatt pedig csakugyan meg is állapíttatott a végleges

határa; más részrl a két herczegségnek egy kézben való egyesítésében

s egyszersmind egy ers államfelsségnek érvényre emelked kifejldésében

olyan folyamat kezdete rejlett, mely, ha a körülmények kedvezése tovább

is tart, új államalakúlás kiképzdésére vezethetett. Már a Babenbergiek is

nagyon megbvíték birodalmuk területét; az Ennsen felüli tartományban

nagy és fontos szerzeményekre tettek szert, s Krajnában és a vend határ-

kerületben szilárd állást foglaltak el. St „harezos" Frigyes már Magyar-

ország határos részei felé is kinyújtotta kezét. S II. Frigyes császár,

mikor ezen egykori ellenfelével kibékült, komolyan gondolt arra, hogy

Ausztriát és Stiríát együtt királysággá emelje. E terv azonban dugába dlt,

mert „harezos" Frigyes, a Babenbergiek utolsó férfi sarja, egy évvel azután

a magyarokkal a Lajta mellett vívott csatában (1246) elesett.

Ettl kezdve a két szép herczegség árvaságra jutott s bizonytalan

jövnek nézett elébe, mely annál homályosabb vala, mivel a délen idz
császár csillaga hanyatlófélen volt s csakhamar teljesen ki is aludt. Élt

ugyan még két nrokona az utolsó herczegnek, t. i. a testvérhúga, Margit,

Henriknek, II. Frigyes császár fiának az özvegye, meg az unokahúga,

Gertrúd, kinek férje, bádeni Hermann rgróf, szintén korán elhalt, egy

fiat hagyván hátra, bádeni Frigyest, ki késbb egyik barátjával, az utolsó

Staufi Konradinnal, Nápolyban vérpadon végzé életét. De a két Babenbergi

hölgy közül egyikhez sem juthatott Ausztria és Stiria. A Babenbergiek

férfi ágának kihalása a Prsemysl családbelieknek vált javára, kik szorosan

csatlakozva a Staufiakhoz, a cseh királyi méltóságra jutottak, a Staufi

császári ház letntével pedig a welf-pápai párthoz szegdtek. Mikor II. Frigyes

császár és hasonló nevú unokája, kit végrendeletében Ausztria és Stiria

örökösévé tett, meghaltak, a pápai párt mind nagyobb-nagyobb tekintélyre

emelkedett a Babenbergiek egykori tartományaiban, s a cseh király, Venczel,

meg a fia, Prsemysli Ottokár, kik a legelbbkel osztrák nemesekkel és
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az Ausztriában birtokló püspökükkel már régóta összeköttetésben állottak,

Ausztriát 1251 novemberében elfoglalták. Ellenben Stiria fölött, hol

IV. Béla magyar király a Babenbergi Gertrúd után reá szállott jogokra

támaszkodva, megfészkelte magát, háború támadt, melyet a pápa úgy

döntött el, hogy c tartomány Ottokár és Béla között a természetes

határok szerint osztassék meg. De néhány év múlva új háború ütött ki.

Ottokár a Morva folyónál Kroisenbrunn mellett gyzött s a békekötésben

az egész Stiriát nyerte.

Ottokár, hogy Ausztriához jogot nyerjen, Babenbergi Margittal házas-

ságra lépett ; minthogy azonban e házasság magtalan maradt , Margitot

eltaszítá magától, hogy kezét Kunigundának, IV. Béla egyik unokájának

nyújtsa. Ottokár Karinthia gyermektelen herczegének, a Sponheim házból

való Ulriknak halála után, ki t örökösévé tette, birtokába vette tarto-

mányait — azok közt részben Krajnát is — úgy, hogy birodalma az

Erez- és Oriás-hegységektl egészen az Adriai tengerig terjedt.

Ottokár e korszakhoz képest rendkívüli ember volt. Magasztalták

okosságát és szónoki tehetségét, vitézségét és bkezségét. Magában Cseh-

országban h barátja és támogatója volt a polgárságnak és mveldésnek,

az újonnan nyert tartományokat pedig rendezett közigazgatással és az anyagi

érdekek gondos ápolásával igyekezett magához vonzani s így feledtetni

velk régi önállásuk elvesztését s a birodalomhoz való közvetetlen oda-

csatoltatásukat. Mint egy nevezetes emlékiratából kitnik, melyet a lyoni

conciliumon Brúnó olmützi püspök, e derék tanácsosa által nyújtatott be

a pápának, végezel gyanánt olyan független állam létesítése lebegett a

szemei eltt, mely, mint a keletrl fenyeget veszélyek ellen emelt ers

gát, Csehországon kívül a német osztrák tartományokat s Magyarország

egyes részeit is magában foglalta volna. Ilyen állam megalkotására azonban

a kell id még nem érkezett el. S e mellett Ottokár keveset tartott a német

birodalom hatalmáról, melynek rovására lett volna bvülend az hatalma.

A Staufiak letntére Németországban az úgy nevezett interregnum,

a legnagyobb fölfordúltság és aléltság korszaka következett, melynek a

német fejedelmek úgy vetettek véget, hogy Habsburgi Rudolf grófot

emelték a császári trónra.

Rudolf legidsb fia volt Habsburgi Albertnek és nejének, Kyburg

grófnénak ; 1218-ban született s II. Frigyes császár tartotta a keresztvízre.

Házának birtokai Svájczban és Sváb földön feküdtek. Svájczban az Aar
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folyó mellett feküdt a család si várkastélya, a sokszor megénekelt Habs-

burg is. Guntram, „a gazdag", tartatik a család törzsatyjának, kinek fiát,

Kanzelint, mint Altenburg grófját említik. Kanzelin fiai közül az egyik,

Radebodo, kihez a „Habsburg falairól" való monda fzdik, testvérével

(vagy sógorával) Werner strassburgi püspökkel együtt alapította Svájczban

a Muri nev kolostort, míg a harmadik (vagy második) testvér, Rudolf,

Ottmarsheim elzászi kolostort alapítá, melynek az aacheni Pfalz-kápolna

mintájára épített nevezetes kolostori, ma plébániai temploma még most is

megvan. Radebodo fiai közül a legfiatalabbat, Wernert, említik elször az

oklevelek, mint „Habsburgi grófot". A Habsburgokat ama korban nem

azért nevezték grófoknak, mivel a birtokuk grófság volt, hanem azért,

Habsburg vára.

mivel házuknak egyes tagjai koronként grófi hivatalt viseltek. Csak késbb,

mikor a grófságok már örökösökké kezdtek válni , lett osztályrészévé a

Habsburgoknak Elzászban a landgrófság, Zürichgau- és Aargauban pedig

a grófság, melyekkel egyúttal különböz kolostorok, meg a Lenzburgok és

Kyburgok örökségének egyes részei fölötti ftiszti állást egyesítették. Gaz-

dagság és hatalom tekintetében azonban nem tntek ki a Habsburgok s e

mellett az, hogy két ágra — a régibb habsburgira, melyhez Rudolf tartozott,

meg az ifjabb laufenburgira - - oszlottak, még gyöngébbekké tette ket;

ezt a körülményt figyelmökbe is ajánlotta Rudolf a választó fejedelmeknek,

kik saját állásukat féltve, eleitl kezdve arra határozták el magukat, hogy

valamely kevésbbé hatalmas fejedelemre fogják adni szavazatukat. A mi

pedig azután tekintetöket épen Rudolfra irányozta, az nemes egyéniségének

hírneve volt, mely tiszteletet kelt és megnyer nemesség egész család-

os
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jának jellemvonásává lett. jámbor lelkülete, okossága és mérsékeltsége,

igazságszeretete, nemes lovagiassága, st sok tekintetben alakja is öröklvé

vált családjában.

Rudolf uralkodása kezdetétl fogva kötelességének tekintette, hogy

a Staufiak bukása óta a birodalomtól jogtalanul elidegenített birtokokat

ahhoz ismét visszaszerezze. Ilyenek voltak különösen azon tartományok,

melyeket az idközi uralom idején Ottokár ragadott magához.

Rudolf tehát követelte Ottokártól, hogy e tartományokat adja vissza

a birodalomnak, örökös tartományait pedig, Cseh- és Morvaországot, miként

a szokás megkívánta, tle vegye hbérl. Minthogy pedig Ottokár három-

szori fölhívásra sem engedett, birodalmi átkot és hadüzenetet vont magára.

A háborúnak mindjárt a kezdetén sikerült Rudolfnak Ottokártól a

leghatalmasabb szövetségesét, a bajor herczeget elvonnia. Az Ausztriában

gazdag javadalmakat bíró salzburgi, passaui és regensburgi püspökök már

korábban oda csatlakoztak a római királyhoz. Egyik leghatalmasabb és

leghívebb szövetségestársa volt Rudolfnak továbbá Meinhard görz-tiroli

gróf, kinek leányát, Erzsébetet, a király legidsb fia, Albert, nül vette.

A szomszédos fejedelmekkel létesült szövetségnél még inkább elsegélte

Rudolf ügyét az Ottokár saját tartományaiban, különösen Stiriában kelet-

kezett elégületlenség, hol a nemesség nem akarta tovább trni a Przemysli

házbeli fejedelemnek és helytartójának, a cseh Dieditzi Milotának szigorú

kormányzását. Magában Csehországban is forrongás támadt, a mint a

háború megkezddött.

Rudolf a birodalmi sereggel a Duna mentén egészen Bécsig nyomult.

mis: Meinhard oörz-tiroli °róf délrl érkezett Karinthián és Stirián keresztül,

hol Reun kolostorban nagy számmal összegyülekeztek volt a stiriai nemesek

és kölcsönösen megesküdtek egymásnak, hogy, mint birodalmi hbéresek,

kötelességükhöz képest Rudolf királynak fognak szolgálni s egymástól csak

a halálban fárnak elválni.

A Rudolftól leigázott Bécs bevétele eldönté a háborút. Ekkor már

Ol tokár is meghajolt a birodalom feje eltt, a békekötésben a birodalmi

három tartományt kiszolgáltatta s Cseh- és Morvaországot hbérl fogadta

el Rudolftól. Azonban alig bocsátotta szét Rudolf a birodalmi sereget, midn

Ottokár megalázott büszkesége fájdalmas érzetében hatalmasabb harczi

erkkel újra kezdte a háborút. A római király helyzete annál aggodalma-

sabb vala, mivel Ottokárnak az osztrák tartományokban még számos titkos
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híve volt és Rudolfnak a vívmányaira

féltékeny birodalmi fejedelmekkel való

viszonya kevésbbé volt kedvez, mint

elébb. De annál fontosabb dolog volt az.

hogy Rudolf IV. László magyar királyt

szövetséges társául megnyerte. A biro-

dalomhoz imént visszaszerzett tartomá-

nyok fegyverre szólított hadaival Rudolf

a Morva-mezre vonult; itt egyesit a

magyar hadsereggel s a cseh király ellen

a Weiden pataknál Dürnkrut mellett

dönt ütközetet vívott (1278 aug. 26),

mely a csehek leveretésével s királyuk

halálával végzdött. Mikor Rudolf az

ütközet után Morvába és Csehországba

benyomult, Ottokár özvegye. Kuni-

gunda, kiskorú fia, II. Venczel nevében

békét kötött vele, mely a Rudolf gyer-

mekei : Rudolf és Juta, meg az Ottokár

gyermekei : Venczel és Ágnes között

kölcsönösen létesítendett ketts házasság

által volt megpecsételend.

Már az Ottokár elleni els háború

bevégezte után fölmerült Habsburgi

Rudolf eltt az a kérdés, hogy mi sorsa

legyen az osztrák tartományoknak. Az

a gondolat, hogy ezeket saját fiainak

szerezze meg, annál inkább foglalkoz-

tatta, mivel e tartományoknak a biroda-

lomhoz való visszakapcsolása által és

családja erkölcsileg mintegyjogot szerez-

tek azokra. S hogy maga Rudolf eleitl

kezdve iparkodott háza emelésén, az

legkevésbbé sem vonható kétségbe ; elég

okos és éles látású volt annak fölismerésére, hogy háza hatalmát nagygyá

kell tennie, mert csak az volt képes az királyi méltóságát a választó

48*

Habsburgi Rudolf.
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fejedelmek önkényétl függetlenné tenni. Csakis még mindig korlátolt

hatalmának, továbbá azon viszonyoknak, melyekkel e miatt számolni volt

kénytelen, valamint a még legyzend akadályoknak kell tulajdonítanunk',

hogy a Morva melletti ütközet után még évek folytak le, míg Rudolf

óhajtásai teljesülhettek.

Házának Ausztriában való állandó megszilárdításához els elkészít

lépésül azt az 1276 novemberében kötött szerzdést tekinthetjük, melynél

fogva Ottokárnak Ausztriában lev valóban tekintélyes birtokai Rudolfnak

hasonló nev fiára voltak szállandók. De még fontosabbak voltak a salzburgi

érsekkel, meg a passaui, regensburgi, freisingi és bambergi püspökökkel

ezután nem sokára megindított egyezkedések, kiket Habsburgi Rudolf arra

iparkodott rábírni, hogy az ismét visszanyert tartományokban fekv egyházi

hbérbirtokaikat az fiainak : Albertnek, Hartmannak és Rudolfnak enged-

jék át. E törekvéseket a legjobb siker koronázta. Az által, hogy e püspöki

hbérbirtokok az fiaira szállottak át, megtörtént a kezdeményezés arra,

hogy majdan ama tartományok, melyekben e birtokok feküdtek, szintén

megszereztessenek háza számára, a mennyiben e tekintélyes egyházi jószág

birtokában Rudolf fiai olyan hatalmat képviseltek, mely mellett egy más

háznak a fejedelmi hatalma bajosan találhatott volna tért a sikeres fejldésre.

Rudolf a Weiden patak melletti ütközet után még három évig idzött

Ausztriában. 1276-ban Ausztriát, Stiriát és Karinthiát illetleg öt évi orszá-

gos békét hirdetett ki, s midn végre ennek letelte után az ismét visszanyert

birodalmi tartományoktól búcsút vett, legidsebb fiát, Albertet, hagyta ott

Ausztria és Stiria birodalmi helytartójául, miután barátját és fegyvertársát,

Meinhard görz-tiroli grófot, kinek Krajnát is zálogba adta, Karinthia kor-

mányzásával bízta meg, mint birodalmi helytartót.

így az egykori babenbergi tartományok már hozzá szoktak az új

habsburgi uralomhoz, midn Rudolf, a választó fejedelmek szükséges bele-

egyez leveleivel ellátva. Augsburgban egy fényes birodalmi gylésen

1282. év karácsonya táján két fiának, Albertnek és Rudolfnak.

Ausztriát és Stiriát, meg Krajnát és a vindus Markot ünnepiesen hübérül

adta. A hbéradományozó oklevél 1282 deczember 24-dikén állíttatott ki.

Ebben az oklevélben Karinthia nincs megemlítve, noha Rudolfnak eleintén

az volt a szándéka, hogy ezt a herczegséget is oda juttassa fiainak s noha

a beleegyez levelek többsége Karinthia fell is szólt, valamint más fell alig

kételkedhetünk', hogy Rudolf fiainak Augsburgban történt megadományozása
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Karinthiára is kiterjedt. De épen oly bizonyos az is, hogy Rudolf már ekkor

gondolt arra, hogy ezt a herczegséget sok érdem szövetséges társának'.

Meinhardnak juttatja, a mi késbb (1286) csakugyan meg is történt.
*

Rudolf tehát hbérl adta két fiának Ausztriát és Stiriát s egyszersmind

utasította is e tartományok lakosait, hogy az két fiának, mint jogos uraik-

nak s herezegeiknek engedelmeskedjenek, kiket egyúttal minden neki és a

birodalomnak tett eskü alól föloldozott. Mert Rudolfnak az a szándéka volt,

hogy e két herczegséget egyenesen a saját hazáévá tegye s egyszersmind

annak fejedelmi jogait a lehet legszélesebben kiterjeszsze. Azonban bár-

mennyire egybehangzó volt is különben Rudolf rendelkezése a két herczeg-

* Az 1282-ben kelt adományozó oklevél magyarul így hangzik: „Rudolf, Isten kegyelmébl

római király, a birodalomnak mindig gyarapítója, a római szent birodalom minden híveinek, a kikel

e leveliink illet örök idkre. A római birodalom feje a törvény kötelezésétl ment ugyan, minthogy

a törvények alkotóját a polgári törvények kötelékei nem korlátozzák ; mindazáltal elismeri, hogy a

természet törvényének uralma, mely mindenütt és mindenekben parancsol, szükséges. Mert e törvénynek

parancsoló hatalma oly hathatósan uralkodik, parancsolatait oly szerfölötti mértékben érvényesíti,

mindeneket úgy megfékez és lenygöz, mindenkit oly kérlelhetetlenül igája alá hajt, hogy rende-

leteinek mindenek hódolnak, parancsolatainak engedelmeskednek, uralmát elismerik és magukat

fhatalmának alávetik. Ezért, ámbár mi a királyi méltóság magaslatára s jog és törvény fölé vagyunk

helyheztetve, mi is alázatosan meghajtjuk fejünket a természet törvényének uralma eltt, és hogy

eltte tartozásunkat lerójjuk, adjuk tudtára a római birodalom híveinek, mostaniaknak és jövend-

belieknek, hogy mi határtalan bkezségünk azon nagy jótéteményei közben, melyekben uralkodásunk

kezdete óta a birodalomnak sok hívét részeltettük, e természeti törvény ösztönzésére, st parancso-

latára és rendeletére nemzetségünk rangjának és hatalmának elmozdításán szorgalmatoskodtunk,

s ezért régi szokás szerint a királyválasztásra jogosult fejedelmek szabad és kijelentett beleegyezésével

Ausztria, Stiria, Krajna fejedelemségeket és herczegségeket és a Markot minden kitüntetésekkel, jogokkal,

szabadságokkal és egyéb ide tartozókkal egyetemben, a mint azokat dics emlékezet Lipót és

Frigyes osztrák és stájer herczegek bírják vala, nemkülönben mindazzal együtt, a mit e tartományokban

Ottokár cseh király jogosan megszerzett vala, fenséges fiainknak, Albertnek és Rudolfnak, Augsburgban

a zászlókkal együtt és az egyébiránt szokásos jogi formaságok közt ünnepiesen hbérl adtuk s ket

a birodalmi fejedelmek sorába fölvettük, nekik fejedelmi jogot adományoztunk s tlük a megnevezett

fejedelemségekre nézve a hségi esküt és hódolatot elfogadtuk. Ugyanazért senki ne merészelje ezen

kegyelmes adományozásunkat megsérteni vagy ennek vakmeren ellene szegülni, ellenkez esetben

fejedelmi méltóságunk súlyos megsértésében teendi magát bnössé. Ennek bizonyságára és örök meger-

sítésére ezen levelünket kiadtuk és fejedelmi arany pecsétünkkel megersíttetni rendeltük. Tanúk :

Konrád, straszburgi püspök; Hartmann, augsburgi püspök; Henrik, regensburgi püspök és Wernhard,

seckaui püspök, tisztelend urak; méltóságaik: Lajos, Rajnai Pfalz grófja, Bajorország herczege

;

fejedelmeink: Konrád, tecki herczeg; Hermann, badeni rgróf; Henrik, burgaui rgróf, és Henrik,

hachbergi rgróf; tekintetes urak: Hohenberg Albert és Burkard, testvérek; Fürstenberg Henrik,

Frigyes és Egeno ; Habsburg Eberhard, Öttingen Lajos, Vlügelau .... Tiroli Meinhard és Schwar-

zenburgi Günther; Frigyes, nemes úr, nürnbergi várgróf, Schaumberg Wernhard, Kuenring Liutold,

Lengbachi Truchsesz Frigyes, Capellen Ulrik, Landeser Erchanger, Stadeck Hertnid és Liutold

testvérek, és sok mások. Rudolf úrnak, gyzhetetlen római királynak névjegye. Kiadatott Augsburgban

Gottfried mester passaui prépostnak, els jegyznknek keze által az Úrnak 1282-dik, uralkodásunk

10-dik esztendejében, a 11-dik indictióban, deczember 27-dikén"
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ségbeli alattvalók óhajtásaival s nézeteivel, mégis szokatlan és idegenszer

volt elttük ez az új intézkedés, mely szerint egyszerre két herczeg ural-

kodott volna; miért is Rudolf

az osztrákok és stájerek ké-

relmeire késbb oda módo-

sította a rendelkezését, hogy

csak Albert uralkodjék fölöt-

tük, míg ifjabb fiának, Rudolf-

nak, csak bizonyos jogok tar-

tattak fenn. így lett I. Albert

els herczegévé Ausztriának

a Habsburg-házból.

Rudolf fiainak az osztrák

tartományokkal való meg-

adományoztatása kiválóan

békés jelentés tény s lecsil-

lapító befejezése volt Ausztria

történelme egy mozgalmas

korszakának. Korunk egyik

szellemes történetírója a mor-

va-mezei ütközetet „a habs-

bnrgi Ausztria születésnap-

ja" -nak nevezi, s ugyancsak

így fogta föl e dolgot Ausztria

egyik nagy költje is, a mint

Habsburgi Rudolffal a Morva

melletti csatatéren adomá-

nyozta tja meg a fiait. Ha azon-

ban nem veszszük tekintetbe

a költi szabadságot , mely

drámai érdekbl vonja egy-

más mellé a külön idbeli
Anna, Habsburgi Rudolf felesége.

mozzanatokat, még nagyobb joggal nevezhetnek az augsburgi adományozás

napját „a habsburgi Ausztria születésnapja "-nak. a mennyiben épen ezen

a napon fzdött az a föloldhatatlan kötelék, mely azontúl a keletkez

uralkodó házat a keletkez Ausztriával együvé csatolta.
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Habsburgi Rudolf kétszer házasodott; els felesége Hohenbergi Anna

volt (kit késbb, koronázása után Gertrudnak neveztek') ; második felesége

Ágnes volt, IV. Hugó burgundi herczeg leánya, kivel már hajlott korában,

els neje halála után kelt egybe. Anna lett az egész ház törzs-anyja, a

mennyiben férjét hét leányán lcivl négy fiúval (Albert, Hartmann, Rudoll

és Károly) ajándékozta meg, kik közül azonban csak a legidsebb, Albert.

élt tovább az atyjánál. Hartmann egy hajózás alkalmával a Rajnába fúlt

128l.évdeczember

2l-én, Károly szü-

letése után nem

sokára (1276), Ru-

dolf pedig 1290.

évben halt meg. 0w mm '.'fi
ti.- ^fyt \ tiSy 1

A mit Habs-

burgi Rudolf már

el nem tudott érni,

azt, úgy látszék, ki

fo°ja küzdeni a fia. a

Albert , ki olyan

fejedelem volt, a

milyen Ausztria ke-

letkez uralmának

épen kellett; érte-

lemmel és tevékeny-

séggel teljes férfi,

ki Vas Szigorúságú L Albert pecsétje.

volt mindenki iránt, a ki parancsainak ellenszegült, de egyszersmind bocsá-

natra hajló azok iránt, a kik meghódoltak eltte. Megmentette Ausztriát

a birodalomtól való közvetetlen függés maradványaitól. Ismeretesek azok

a küzdelmek, melyeket saját tartományainak nemessége, meg a bécsiek

ellen folytatott. E küzdelmek az gyzelmével végzdtek. A német biro-

dalom koronáját is elnyerte Albert, s mikor a Przemysli ház férfi-ága kihalt,

a maga legidsb fiának, Rudolfnak, adta Csehországot hübérül s a cseh

rendekkel azt az Ígéretet tétette, hogy ha Rudolf örökösök nélkül halna

meg, az öcscsét, Frigyest fogják a trónra emelni. De egy kaján baleset

Rudolfot már egy év múlva kiszólította az életbl, s Albertet is, midn
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a cseheket, kik igéretök ellenére Meinhard fiát, Karinthiai Henriket, hívták

meg a trónra, ismét fegyverrel támadta meg, egy borzasztó szerencsétlenség

fosztotta meg életétl.

A Habsburgokra Ausztriában súlyos megpróbáltatások ideje állott be

Albert halálával. Albert, valamint annak idején atyja is, hasztalanul iparko-

dott a német királyi méltóságot családjában örökölhetvé tenni ; st halála

után a választó fejedelmek szavazataikat Henrik luxemburgi grófra adták,

kinek fia, János, késbb a cseh trónra jutott. Mikor pedig VII. Henrik

halála után a Habsburg testvérek újra utána jártak a német koronának, a

két pártra szakadt választásnál Szép Frigyes osztrák herczeg és Bajor Lajos

választatott meg. A két megválasztott közt a birodalomért háború tört ki,

melyben hosszú küzdelem után a Habsburgok lettek a vesztesek, s mind

távolabb láták magukat vettetve satyjuk politikájának fényes czéljaitól.

A viszonyokkal helyesen számot vetve, Szép Frigyes halála után a

Habsburgok abbahagyták a német korona elnyerésére való törekvést, s a

birodalom más nagy fejedelmeinek példájára, csöndben, de megsznés

nélkül inkább birtokuk gyarapítására és hatalmuknak lehetleg önálló meg-

alapítására törekedtek. Németországban ekkor három hatalmas család : a

Habsburgok, Luxenburgok és Wittelsbachok voltak egymással egyensúlyban,

mely azonban bármely új hatalmi növekedéssel túlsulylyá válhatott ezek

közúl akármelyiknél. Henriknek, Karinthia herczegének és Tirol grófjának a

halála, ki után csak leánygyermekek maradtak, szolgáltatta az els alkalmat

ilyen tartománynövekedésre, s azt a köritekintést és kitartást, melylyel

a Habsburgok e czél felé törtek, két gyönyör tartománynak, Karinthiának

és Tirolnak az elnyerése jutalmazta.

Karinthia elnyerése ama kor egyik legbölcsebb és legjobb fejedelmé-

nek, a sánta Albertnek az emlékéhez fzdik; Tirol elnyerését a Habsburg-ház

egyik legtehetségesebb fiának köszönheti, kinek neve dics alapítványaiban

még ma is él. Ifjúi lelke egész hevével szövögette Rudolf, az alapító, fájda-

lom, csak rövidre szabott életén át a legmerészebb terveket, hogy Ausztria

és saját háza dicsségét emelje. Császári ipával, IV. Károlylyal nemesen

versenyezve, megalapította a bécsi egyetemet s elsegítette az új István-

templom építését. Boszantotta, hogy az arany bulla Ausztria fejedelmeit,

kik hatalomban és tekintélyben mégis csak fölötte állottak már minden

többinek, végképen kizárta a választó-fejedelmek testületébl; ezért legalább

arra törekedett, hogy ennek az Ausztriának, melyet a maga nagy pecsétjén



38£

„a birodalom paizsa és szíve" kifejezéssel írt, mindazon kiváltságokat meg-

szerezze, melyeknek a választó fejedelemségi területek örvendettek, és míg

e kiváltságokat, a mint azok különösen az úgy nevezett Fridericianitm

IV. Rudolf herczeg, az alapító.

mah/s-ban kifejezésre jutottak, egyszersmind minden többi habsburgi tarto-

mány számára is követelte : Ausztriát, mely fherczegségi czímét is neki

köszöni, mintegy középpontjává kívánta emelni tartományainak s ezeknek

késbbi államjogi egygyé olvadását elkészítette. Azonban Rudolf nem tudta

a maiits-hoz a császári helybenhagyást kieszközölni.
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Más uralkodó házakkal ellentétben a Habsburgok eddig közösen ural-

kodtak osztatlanul birtokolt tartományaikban, és még II. Albert is azt

határozta 1355-diki családi törvényében, hogy a herczegek, „úgy a legid-

sebbek, mint a legfiatalabbak s a legfiatalabbak úgy, mint a legidsebbek

minden javakban szeretettel, erényesen és testvérileg éljenek együtt".

E mellett Rudolf, az alapító, az egésznek jól fölfogott érdekében bizonyos

elsbbségi rangot igyekezett a testvérek közt a legidsebbnek alapítani.

Azonban a miatt, hogy Rudolf testvérei és örökösei, III. Albert és III. Lipót

különböz jellemek valának, egész sora jött létre ezek közt az osztozkodási

szerzdéseknek, melyek közül a legutolsó (1379) a legfontosabb, a mennyi-

ben ez két ág képzdését okozta, t. i. az Albert ágát Ausztriában és a

Lipótét a többi tartományokban. Ezek közül a Lipót ága késbb megint

két ágra szakadt, a stíriai és a tiroli ágra. Az Albert ága csak az árván

született Lászlóval halt ki (1457) s örököse a stíriai ág lett, mely végre

(1490) ismét valamennyi tartományt egyesítette.

Az osztozkodások a Habsburg-házat kifelé gyöngítették, befelé pedig

sok, még véres viszálkodásokat is vontak maguk után.

A Sempach melletti vereség beláttatta ugyan a Habsburgokkal, hogy

erejök egyetértésükben rejlik ; a svájcziak elleni csatában elesett III. Lipót

fiai arra kérték nagybátyjukat, III. Albertet, hogy a korábbi osztályt eltö-

rölve, élte hosszáig vegye át az tartományaik kormányzását is. Egyúttal

a Habsburgoknak azon zavarok, melyek két hatalmas szomszéd fejedelemnek,

IV. Károly császárnak és Nagy Lajos királynak a halála után országaikban,

Cseh- és Magyarországban támadtak, annyiban hasznukra váltak, hogy e

zivatarokban a Luxemburgok és Anjouk büszke, a Habsburgok hatalmának

fejldésére nem veszélytelen tervei füstbe mentek. Azonban III. Albert

halála óta a Habsburg-ház történetének lapjai is tele vannak örökösödés

és gyámság miatti viszálkodásokkal , mikre a régibb családi törvények

adtak okot a család legidsebb tagjára, meg az ifjabb herczegek jogaira

vonatkozó homályos rendelkezéseikkel. Ezekhez járult, hogy a Lipót ága

két mellékágra, a stíriai- meg a tirolira oszlott, noha úgy, hogy nem

valóban új ágak képzdtek, hanem csak a kormányzatra nézve történt

különválás, de oly módon, hogy a két ág tagjai továbbra is „osztatlan

örökösök" gyanánt tekintették magukat. Mindazáltal a f- és mellék-ágak

lassankénti elidegenedése lett a következése ezeknek az osztozkodásoknak,

a mi elsben is a politikai czélok veszélyes szétválásában nyilatkozott. Csak
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így történhetett, hogy, míg a Lipót ága e's a Luxemburgok közt mindenütt

érdek-ellentét mutatkozott, mely a konstanczi zsinaton a tiroli mellék-ágat

csaknem végveszélybe juttatta, az Albert-háza a legszorosabb viszonyba

lépett a Luxemburg-házzal,

II. Albert királyi pecsétje.

Az a segítség, melylyel V. Albert osztrák herczeg Zsigmond királyt

Csehország ellen támogatta, egyébként is igen nagy következményeket vont

maga után. Mert, míg egy részrl jutalma volt az a h barátságnak, melyet

egykor Zsigmond IV. Albert herczeg iránt tanúsított, más fell eredménye

volt az egyszersmind azon politikai egyezkedéseknek, melyek IV. Albert

alatt megkezdve, épen ekkor jutottak nagyjelentség befejezésre. Zsigmond

a rendek beleegyezésével már IV. Albertet élte hossziglan való helytartó-
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jává, st arra az esetre, ha férfi maradék hátrahagyása nélkül halna meg,

egyenesen utódjává szemelte ki Magyarországban. Mikor IV. Aliiért meg-

halt, fiát, V. Albertet, Zsigmond igazán atyailag fogadta magához. Ezt

Zsigmond már 1411-ben majdani férjéül nyilvánítá egyetlen leányának,

Erzsébetnek, kit az esetre, ha atyjának már fiúgyermeke nem lenne,

Magyarország nagyjai trónörökösnek nyilvánítottak, s ki, mivel Venczelnek

a testvérén, Zsigmondon kivl más örököse nem volt, ennek majdan Cseh-

országban is utódjává volt leend. Döntvé azonban csak az a szerzdés ln,

melyet Zsigmond V. Albert herczeggel 1421-ben kötött, s mely szerint

Albert több morva város zálogul nyerése és jegyese ni hozományának

megállapítása mellett egész hatalmát rendelkezésére bocsátá a királynak a

hussziták ellen. 1422 ápril 19-dikén jegyezte el Albert Erzsébetet, a Zsig-

mond leányát. Egy évvel késbben (1423) átadta neki Zsigmond a morva

rgrófságot, mint cseh hbért, s egyszersmind az esetre, ha a Luxem-

burgi ház férfi ága kihalna, a cseh korona örökösévé is tette t.

Ekképen Zsigmond a legszorosabban érdekéhez fzte Albert herczeget,

s a mennyiben ez ipa mellett hadakozott, egyszersmind saját egész jövend

örökségeért is síkra szállott. Ezen örökségnek veje számára minden támadások

ellen való biztosítása volt a tárgya azon fáradozásoknak, melyekkel Zsigmond

élte és uralkodása pályáját bevégezte. Vejét és annak feleségét néz eme

gond kisérte Zsigmondot, mikor már halálos betegen a régi Róma impe-

ratorainak módjára karosszékben ülve, császári díszruhában s fejére zöld

koszorút tétetve utolsó útjára indult székvárosából, Prágából, Znaimba.

Znaimban a körébe gylt nagyoknak ismét úgy ajánlotta vejét és- leányát,

mint koronája örököseit. Azzal a megkapó ékesszólással, mely az utolsó

Luxemburginak oly nagy mértékben sajátja volt, fejtegette elttük óhajtá-

sait és azok czélját. „Mindkét ország java sürgsen követeli ezt a választást:

különösen Magyarország támaszpontokat fog találni Csehországban és

Ausztriában a török ellen, valamint emezek is védbástyát fognak találni

Magyarországban a hitetlenek elnyomulása ellen." Ez volt utolsó intézke-

dése a beteg császárnak, kinek nem sokára bekövetkezett halálával a Luxem-

burgi ház férfi ágának magva szakadt (1437), s utódjává mind Magyar- és

Csehországban, mind a német trónon veje, V. Albert osztrák herczeg ln.

St a német korona ettl kezdve állandóan birtokában maradt a Habsbur-

goknak, s ez olyan tény, mely az osztrák monarchia megalakulására nem

csekély jelentség volt. Ellenben Magyar- és Csehország a nemzeti törek-
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vések viharzásai és a Habsburg-ház kebelében támadt örökösödési viszál-

kodások miatt e házra nézve megint elveszett.

Albert halála (az ifjabb) V. Frigyes herczeget a német trónon örökö-

sévé s egyszersmind háza fejévé tette. Frigyes, mint „a vas" Ern els-

szülött fia, megelz osztozkodások folytán együttesen birtokolta öcscsével,

VI. Alberttel, az úgy nevezett „alsó tartományokat" (a késbb úgy nevezett

Bels-Ausztriát), Stiriát, Karinthiát és Krajnát. Nagybátyja, (az idsb) Frigyes

herczeg halálával (1439) átvette ennek fia, Zsigmond fölött a gyámságot,

meg a „fels tartományok", a Vorlandok (az si, mai svájezi, elzászi, stb.

birtokok) és Tirol fölötti uralmat, s nem sokára Albert király özvegye

szorongatott helyzetében szintén kénytelennek látta magát, hogy árván

született fia, László fölött szintén reá bízza a gyámságot. Mikor ekként

111. Frigyes — így nevezvén magát mint német királyt és római császárt -

részint mint tartományi fejedelem, részint mint gyám elször egyesítette

kezében ismét a habsburgi tartományok mindnyáját, mindjárt arra gondolt,

hogy ezt az egyesítést állandóvá tegye. Ezért egészen eldjének, „alapító"

Rudolfnak a szellemében oda törekedett, hogy a családi senioratust, mely

némi id óta háttérbe szorult, elbb saját ágán belül, majd pedig háza

alberti ágának területén is újra teljes jogába helyezze vissza. Ez okból min-

den alkalommal egyenesen úgy tüntette föl magát, mint a ki öcscsének,

Albertnek, „elöljárója, helyettesítje és gondviselje", vagy mint a ki „név

és törzs szerint a fejedelemségnek s az egész osztrák háznak seniorja és

uralkodója", kit régi szokás szerint egyedül illet az Enns alatti és fölötti

tartományban való országlás, a többi herczegek után maradt gyermekek

fölötti atyai hatalom és gyámság gyakorlása. Ezért törekedett a gyámi

hatalomra Tirolban is. Ez okból tartóztatta le udvaránál László királyt is,

midn ez 145 2 február 2 2-én „törvényes korra" jutott s ez idponttal a

gyámságnak és helyettesítésnek véget kellett volna érnie. Oklevelekben

Frigyes úgy írta Ausztriát, mint saját tartományát, a bécsi várpalotát, mint

saját várpalotáját s a mende-monda olyasmit is rebesgetett, hogy a császár

két választófejedelemtl és néhány osztrák bárótól Írásbeli kötelez nyilatko-

zatokat eszközölt ki, melyek szerint jövre mindig az osztrák ház legidsebb

tagja uralkodjék minden osztrák tartomány és uradalom fölött.

Azonban bármennyire megfelel volt is a fejedelmi ház jól megfontolt

érdekeinek az, hogy valamennyi tartomány és uradalom egy kézben egye-

síttessék : mindazáltal összeütközött a hagyománynyal , mely az ifjabb



390

herczegeknek a senioiTal szemben már nagyon régóta jogot adott osztoz-

kodásokra, st egyenl jogúságra is. így tehát Frigyes sem volt képes

tartósan megszilárdítani a családjában követelt „elöljárói, helyettesíti és

gondviseli" állást. Nemcsak különböz engedményeket erszakolt ki tle

az öcscse, Albert ; arra is kényszerültnek látta magát, hogy unokatestvérét,

Zsigmondot, kibocsássa a gyámság alól. Szintén így -tört ki Rómába való

utazása (1452) alatt Ausztriában az a fölkelés, mely Frigyest arra kény-

szeríté, hogy az ifjú László királyt a rendeknek kiadja.

Annak a körülménynek, hogy Frigyes a gyámfia kiadásával, mire t
nemcsak az osztrák rendek, hanem a magyarok és csehek is sarkalták, oly

sokáig késedelmezett, még az a végzetes következménye is lett, hogy az

önsegély szükségének érzete fölébredt mindenütt, különösen pedig Cseh- és

Magyarországon.

Már V. Albertnek meg kellett küzdenie ama nemzeti utraquista párt

ellenséges ellenszegülésével, mely Csehországban a husszita zavarokból oly

diadalmasan támadt. Ez a párt a helyett, hogy Zsigmond leányának a

IV. Károly arany bulláján alapuló örökösödési jogát és a Habsburg-házzal

kötött öröklési szerzdéseket elismerte volna, választott nemzeti királyságra

törekedett. Azon kezdte, hogy a német származású eretnek ellenséggel abból

a lengyel királyi házból való herczeget állított szembe trónkövetelül, mely

régebben már összeköttetésben állott a husszitákkal. Albert halála után csak-

ugyan meg is ejtették a királyválasztást, s mikor ez a megválasztott bajor

herczeg elutasító válaszával meghiúsult, a nemesség már elég ersnek érezte

magát, hogy éveken át király nélkül is ellegyen. A husszita mozgalomból

keletkezett pártok hatása alatt Csehország egyes nemesi szövetségekre

bomlott, melyek közt lassanként a Ptácek vezetése alatt álló utraquista-párt

jutott elsségre, mígnem végre Ptáceknek a kehely-párt vezérletében való

utódja, Podiebrad György, Csehországnak úgy a rendektl, mint a Habsbur-

goktól is elismert kormányzója vette ers kezeibe a kormány gyeplit.

Magyarországon elismerték jövre Erzsébet öröklési jogát oly alakban,

hogy megígérték, hogy férjét királylyá választják. S így csakugyan trónra

jutott V. Albert a rendek választása útján. Mikor azonban Albert meghalt,

mieltt felesége a remélt trónörököst világra hozta volna, a nemzeti párt

itt is hangoztatta szabad választási jogát. S ezt a jogkövetelését annyival

könnyebben érvényre juttatta, mivel egy gyönge n, vagy, ha Erzsébet fiút

szülne is, egy gyermek kormánya sehogy sem nyújthatott elegend oltalmat
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a kívülrl, nevezetesen a törököktl vcszélylyel fenyegetett országnak. S bár

Erzsébet fiat szült, Lászlót, kit, mivel csak atyja halála után látta meg a

napvilágot, árván születettnek (posthumus) nevez a történelem : a nemzeti

nemesi párt Lengyelország királyának, Ulászlónak ajánlotta föl Magyar-

ország koronáját. Magyarországnak csakhamar két ellenfél közt kellett-

választania, kik közül a gyermek Lászlónak joga az elbbi királyi házból

való származásán és Szent István koronájával már megtörtént megkoronáz-

tatásán alapúit, az ifjú lengyel fejedelmet pedig a választás joga hívta meg
a trónra. Ez utóbbira nézve nem annyira az özvegy királynénak hirtelen

bekövetkezett halála volt a kedvez, hanem az a körülmény, hogy Ulászlónak

lengyel királysága biztos segélyt ígért a törökök ellen, meg az a támogatás,

melyben a római curia épen e miatt részesítette a Jagellókat. Ez ifjú hs
királynak várnai hadjárata volt az utolsó kísérlet arra, hogy a törököknek

Európában való állandó megtelepedése megakadályoztassék. Ulászlónak a

várnai csatában történt halála s az ütközet kimenetele, mely a lengyel

és magyar szövetséges seregek teljes leveretésével végzdött, végképen

döntött a Balkán-félsziget sorsa és a keleti birodalom maradványai fölött.

Ettl kezdve nem hitték többé lehetnek, hogy az ozmánok Európából

ismét kizessenek s hosszú vonaglás után mind bizonyosabbá vált Konstan-

tinápoly eleste.

E hadjárat kimenetele Magyarországra nézve is igen nagy jelentség

volt. Minthogy az egyik királya elesett, a másik pedig kiskorú és nagy-

bátyjának, Frigyesnek a gyámsága alatt volt, Magyarország sorsa ettl

kezdve azon párt kezeiben volt, mely a nemzeti önállóság nevében bontá

ki zászlaját.

László ugyan most királylyá választatott; mert azt akarták, hogy

koronáját a választásnak, ne pedig az öröklési jognak köszönje ; az igazi

hatalom azonban az annyi török háború ünnepelt hsének, Hunyadi János-

nak kezébe jutott, ki az ország kormányzójává választatott. Belgrádnak

a törökök ellen való dicsséges védelme jelöli a végét e hs pályafutásának,

ki az után nem sokkal egy tábori járványban halt meg. Azonban ezen nagy

tettének emléke olyan fényt árasztott házára, melynek aranysugarai késbb

királyi korona alakjában övezték fiának a fejét.

Ez az idszak Ausztriában is a rendi hatalom kiképzdését jelöli. Az

uralkodó ház viszálkodásai közt egy részrl a fejedelmi hatalom fogalma,

más részrl az ez iránt való köteles hódolat tudata veszendbe ment. Ezzel



392

szemben a hatalmasabb egyházi és világi furak rendi testületekké tömö-

rültek s magukat a viszálkodó fejedelmek fölé helyezve, magukhoz ragadták

a hatalmat. Ehhez járult egyes furak nagyravágyása, mint amaz Eizinger

nev szerencsefié, ki Ausztriában olyan állásra törekedett, mint a milyen

Magyar- és Csehországban a kormányzóké volt. St ideiglenesen sikerit

is neki leszorítania a térrl azt a Ciliéi Ulrik grófot, ki László királynak a

gyámság alól kibocsátása óta, mint ennek anyai nagybátyja, az els helyet

foglalta el az udvarnál. Nem sokára ismét megnyerte ugyan a gróf a király

kegyét, s mint elbb Ciliéi, úgy most Eizinger volt kénytelen az udvarból

távozni. Azonban Ciliéi azért a kísérletéért, hogy Magyarországon a Hunyadi

János fiainak állását is megingassa, életével lakolt. A haragra lobbant király

e véres tettet Hunyadi László lefejeztetésével s Hunyadi Mátyás fogságra

vetésével boszúlta meg, a mi aztán Magyarországon a legmélyebb forron-

gást idézte el. Csak a korán érett királynak Prágában, a franczia király

leányával leend lakodalma elkészületei közben történt váratlan halála

(1457) vette elejét egy véres háború kitörésének.

Árván született Lászlóval a Habsburg-ház alberti ágának férfi törzse

kihalt. Az halálával egyszersmind az a personal unió is megint fölbomlott,

mely Magyarország, Csehország és Ausztria között több év óta fnnállott.

A mi elsben is Csehországot illeti, annak a körülménynek, hogy lehetetlen

volt egyezségre jutni azon kérdés fölött, vájjon egykor II. Albert a brünni

örökösödési szerzdés alapján, avagy mint v következett-e Zsigmond király

után, s vájjon tehát a trón a Habsburgokat, vagy pedig, mint egykor

Zsigmond leányát, most Albert leányainak valamelyikét illeti-e : szükség-

képen annak a pártnak kellett javára válnia, mely már régóta nemzeti

királyválasztásra törekedett, meg annak a férfiúnak, ki már évek óta

tényleges birtokában volt a hatalomnak. Podiebrad Györgynek, az utra-

quista-párt fejének megválasztásával a nagy egyházi s nemzeti mozgalom,

mely eddig államilag nem tudott szervezkedni, végre gyzelemre jutott.

Az utraquismus és a választási szabadság szolgált alapjául az új trónnak'.

Podiebrad György eltt kevéssel lépett Hunyadi Mátyás a magyar

trónra. Épen ez a körülmény, hogy Mátyást nem öröklési jog, hanem

szabad választás emelte a trónra, vált hasznára Podiebrad hasonló törek-

véseinek, ki ez okból készséggel bocsátá szabadon az ifjú királyt prágai

fogságából, s az által, hogy leányát vele eljegyezte, saját szerencséjét a

Mátyáséhoz igyekezett kötni. S kettejük királysága között mégis igen nagy
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volt a különbség. A választási szabadság volt ugyan alapja mind a két

trónnak; azonban a vallási viszonyok egészen mások voltak Csehországban,

hol épen az egyházi szempont szolgáltatott okot, vagy legalább ürügyet

a „föl tolakodott király"-lyal szemben való ellenállásra. Mátyás h hódoló

fia volt az egyháznak, s valamint folyvást élvezte a curia támogatását:

úgy viszont a curia is fölismerte, hogy a tettre képes magyar király jó

kardja ers oltalom az ozmánok elnyomulása, valamint a szent szék más

ellenségei ellen is. így történt, hogy most, midn egy részrl Podiebrad

György újra hatalmasan síkra szállt népe hite mellett, s más részrl Podiebrad

és Mátyás közt ez utóbbi feleségének halála miatt az atyafiság kötelékei már

szétszakadtak, a curia épen a magyar királyt szemelte ki ügye harczosáúl

;

Mátyás pedig, mint nagyravágyó ember, lehetnek látván, hogy a cseh

koronát is fejére tegye, rendelkezésére bocsátotta magát a pápai széknek.

Hogy Magyar- és Csehország árván született László halála után a

Habsburgokra nézve elveszett, az voltaképen annak a viszálkodásnak volt

a következménye, mely III. Frigyes császár, meg testvére, VI. Albert, és

unokatestvére, tiroli Zsigmond közt az Ausztria herczegség birtoklása fölött

támadt, mely herczegséget a császár, mint házának seniora, egyedül

magának követelt. Ezt a viszálkodást megszntette ugyan egy szerzdés,

mely szerint Frigyes az Ennsen aluli tartományt és Bécset, Albert pedig

az Ennsen fölüli tartományt kapta, míg Zsigmondnak a Vorlandok enged-

tettek át; mikor azonban Frigyes ezután nem sokára az osztrák rendekkel

összeveszett, Albert ez utóbbiakhoz csatlakozott és segítséget nyújtott a

bécsieknek, kik a császárt várpalotájában ostromolták. A császárt Podiebrad

György cseh király megmentette ugyan; de az az új szerzdés, mely György

király közbenjárásával köttetett s mely szerint VI. Albertnek az Ennsen

aluli Ausztria is átengedtetett hat évre, nem lépett életbe s csak Albert

halála után vetett véget e viszálkodásnak.

Albert nem csekély tehetség ember volt; barátja vala a mveltségnek

is, mint alkotása, a freiburgi egyetem, bizonyítja; bátor volt a veszélyben

s ügyes a szónoklatban, de egyszersmind rendkívül nagyravágyó, mi házára

nézve végtelen viszálkodás forrásává lett.

Egészen más szabású ember volt a császár, kire most Ausztria rászállott,

melyet azonban késbb Mátyás királylyal szemben részben elveszített. Frigyes

vívmányainak titka fleg abban a szívósságban és kitartásban rejlett, mely

az id kifárasztó erejét nem ismerte, meg abban a tágas kör politikai
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belátásban, mely a dolgok gyors váltakozásában föl tudta ismerni és szem

eltt tudta tartani a maradandót. Lényének ilyen mivolta mellett nem

lehetett másként, mint hogy a történelemnek a legmélyebb megaláztatás

mozzanatait kell e császárt illetleg följegyeznie. De végre minden ellenségét

legyzte, a mennyiben azok egymást kölcsönösen megsemmisítették, vagy

elébb meghaltak, mint . Mindenek fölött azonban mélyen gyökerezett

benne a háza szerencséjébe és jövjébe vetett hit, az a hit, melyet ezen

betrejtvényben foglalt össze: A E I O U, mely azt jelenti, hogy: Alles

Erdreich ist Österreich unterthan (az egész föld alá van vetve Ausztriának),

vagy : Austriae est imperare orbi universo. Még nagy szerencsétlenség sem

tudta ezt a hitet benne megingatni. Olyan kemény szorongattatás közben,

mint mikor a rendek árván született László kiadására kényszerítették (1452),

császári fhatalma alapján újítá meg a Rudolf-féle házi kiváltságokat, meg a

„ május "-ból származtatott fherczegi czímet s els sorban a saját ágabcliek

számára. S míg a vén sz király otthon kedves Bécs-Újhelyén karosszékében

ülve kincseit számlálgatta, vagy kertjében édes gyümölcsöt és szlt ter-

mesztett s odakint a rideg világot zúgni, zajgani engedte : folyton-folyvást

háza emelésére gondolt. Mikor a régi birodalomtest már részeire kezdett

bomlani, mikor azonban Európa nyugati oldalán a franczia birodalom mind

szilárdabban és egységesebben szervezkedett, keleten pedig a török hatalom

a legmagasb fokra hágott, akkor rakta le az alapját háza nagyhatalmának,

mely egyúttal Németország élén állva, hivatva volt, hogy Németország

széthúzó erit összetartsa s kelet és nyugat elleni bástyául egyesítse. Ü köté

meg az elsejét azon szerzdéseknek, melyek házának Magyarország mara-

dandó birtokának megszerzését elkészítek, s hozta létre Burgundban

azokat az összeköttetéseket, melyek házát nem sokára Európa nagy politi-

kájának középpontjára helyezték.

Frigyes a Szent István koronáját, mely nála volt s melylyel magát,

mikor Mátyás ellenesei királylyá választák, Bécs-Ujhelyben megkoronáztatta,

kiadta Mátyásnak s ezért a soproni szerzdésben (1463) azt a biztosítási

kapta, hogy Magyarország az házára száll, ha Mátyás örökösök nélkül

halna meg. A „Magyarország királya" czímet megtartotta s Mátyást fiává

fogadta.

Mikor a császár késbb Mátyással meghasonlott. Merész Károlyban

igyekezett gyámolt keresni, ki Burgund herczegségen (mint franczia hberen),

a német birodalomhoz tartozó Burgundi szabad grófságon (Franche comté)



III. Frigyes császár.
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és Németalföldön uralkodott, s ki azt a tervet, melyet már atyja, Jó Filep,

az arany-gyapjas-rend alapítója is ápolt, hogy kereskedelem és ipar által

virágzó területét királysággá emelje, ismét nagyszeren fölkarolta. Mert az

ifjú Charolais gróf - - mint Károly atyja halála eltt neveztetek — nem

hiába emlegette Nagy Sándor tetteinek olvasgatása közben, hogy is

Kilépnek a fia. Ha sikeri neki az a szándéka, hogy Franczia- és Német-

ország közt fekv országának a Rajnát tegye ferévé : egy részrl Franczia-

ország a „közjó ligája" (ligue du bien publie) értelmében egész sor apró

államocskákra tördeltetett volna, más részrl, ha sikeri az áhított császári

korona birtokába jutnia, ezzel egyszersmind az az európai, világra szóló

monarchia is létesíttetett volna, melynek segedelmével a kereszténység

ellensége, a török ellen irtó háborúnak kellett volna kezdetnie. Ez oly

gondolat volt, melynek valósítását e nagyra tör fejedelemtl megtagadta

ugyan a sors, mely azonban, mint örökség, átszállott a Habsburgokra s

V. Károly alatt közel állott a teljesedéshez.

Merész Károly, hogy a császárt ezen terveknek megnyerje, egyetlen

gyermeke, Mária, Burgund örököse kezét fölajánlotta a császár fiának,

Miksának. A császár örömest hozzájárult e rá nézve kedvez tervhez.

A Trierben történt személyes találkozásról a császár és a herczeg ellensé-

gekl távoztak ugyan el, de a házasság, melybe késbb Merész Károly is

beleegyezett, ennek halála után mégis létre jött s alapvetje lett a Flabsburg-

ház nagyságának.

Frigyes uralkodása még egy harmadik fényes sikert mutathatott föl.

„A mi századok óta egy császárnak, s annak is csak hatalma tetpontján

és csak jelentékeny kedvezmények árán sikerit, hogy t. i. fiának az örökö-

södést megszerezze, azt III. Frigyes a legmélyebb megaláztatás és hatalom

nélküliség pillanatában érte el. A választó fejedelmek 1486-ban összegyltek,

hogy fiát, Miksát, római királylyá válaszszák. Ez annál felötlbb, mivel a

választó fejedelmek, ha nem is Frigyes letételét, de ismételten azt tervezték,

hogy olyan fejedelmet választanak meg római királylyá, kinek magasabb

rend tettereje kezességet nyújtana azon elodázhatatlan birodalmi reform

véghezvitelére, mihez a vénül császár beleegyezését már épen nem lehetett

megnyerni. Miksa bizonyára mindenek eltt ez ügy fontolóra vételének

köszönheté megválasztatását. Azonban nemcsak általában a birodalom, hanem

az idegen uralom alatt álló osztrák határterületek is biztos kezességét látták

egy jobb jövnek az ifjú császárfiban. S igazolta is ezt a reménykedést.



Burgundi Mária.

Miksa nehéz idben, osztrák polgárháborúk zavarai közt született

1459 márczius 2 2-dikén. volt a császár másodszülött fia. Bátyja, Kristóf,

egy éves korában elhalt. Anyja, Eleonóra, azért esengett, vajha Miksa

tettekre valóbb és keményebb lenne, mint az apja ! S atyjához külsleg

valóban hasonlított is; megvolt benne annak rendessége, naplószer följegy-
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zések (emlékiratok) írására való hajlama, s a nagy és h emlékez tehetséget

is örökölte tle; ellenben anyjára vallott ers, élénk kedélye, eleven képzel

tehetsége s fáradhatatlan cselekvési ösztöne.

Kedvencze volt a német népnek. Már külseje is ért és egészséget

árúit el, melyet szorgalmas testgyakorlatok által s fleg mint zergéket

(Martinswand) és vaddisznókat (az Ardennekben) z merész vadász vén

koráig megrzött. Magas termet ember volt kemény arczvonásokkal,

melyeknek kék szemei, világos szke (korán szült) haja és sas orra a fenség

és jóakarat kifejezését kölcsönzék. Hangja cseng s beszédje folyékony volt.

Rendkívül nyájas és megnyer tudott lenni. A birodalmi városokban gyakran

megjelent a patríciusok és czéhek lakomáin s még tánezra is kerekedett

a polgár asszonyokkal.

Hiányzott ugyan belle atyjának kitartása és megfontoltsága; de e

helyett éles elméj és emelkedett gondolkozású volt. Szerette a rendkívülit

és kalandost ; veszélytl, küzdelemtl nem rettent vissza. Politikájában is

volt valami a vadász természetébl. Gyakran és sokat mert, s szeretett

meglepetéseket okozni terveivel, melyeket nem ritkán épen oly hirtelen

abbahagyott, hogy ismét másokba kapjon. S koránt sem volt alaptalan az

a gáncs, melyet e fejedelem túlságig men bkezsége s általában pénzügyi

politikája ellen emeltek; csakhogy itt nem kell figyelmen kivúl hagyni,

hogy egy csak szülemlfélen lev hatalomnak nagy államhoz való politikája

nagyon alkalmas volt rikítólag visszás viszonyt támasztani a föladatok és

az eszközök közt, s hogy Miksa attól indíttatva hárítá Ausztria jövend

nagysága árának egy részét a késbbi nemzedékek vállaira.

Miksát gondos neveltetése a lcgtöbboldalú emberek egyikévé tette.

Fembereivel hétféle nyelven tudott beszélni, s a tollat is jól forgatta. Kitn
szervez tehetsége az egész hadügynek hasznára vált. Mint maga is nagy

mveltség fejedelem, szívesen érintkezett tudós emberekkel. A bécsi egye-

tem alatta élte arany korát.

De tudós és mvészi törekvései mellett a komoly politikai ügyeket

sem hanyagolta el soha. A háza jövend nagyságába vetett hit volt a

vezércsillaga. S valamint ehhez burgundi házassága által maga meg-

vetette az alapot, úgy késbb is szerzdések és házasságok voltak azok

az eszközök, melyeket politikai czéljai elérésén' használt. Ha valaha,

ekkor volt igaza annak a mondásnak, hogy: „Bella gerant alii; tu lelix

Austria mibe!"
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Természetes, hogy azért sem boldogult epén háborúk nélkül. Vörös

fonálként húzódik végig Miksa uralkodói életén a Francziaországgal való

ellenségeskedés, mely mint a burgundi örökség kiegészít része jutott neki

I. Miksa császár, a mint nyilazni tanúi.

örökségül. Miksa ugyan Burgundi Máriával való házassága által meghiúsítá

a terveit XI. Lajosnak, ki Máriát saját fiával, Károly trónörökössel akarta

összeházasítani ; azonban a franczia király Burgund herczegséget ekkor

elfoglalta, és Miksa, noha Guinegate mellett fényes diadalt aratott a fran-
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eziákon, kénytelen volt az arrasi békében nemcsak Burgundot, hanem

Burgund és Artois grófságokat is átengedni a francziáknak, s míg három

éves leányát, Margitot, a franczia udvarba kellett küldenie, hogy, mint

a trónörökös leend neje, ott neveltessék, szeretett neje halála után fiától,

(szép) Fileptl is elszakítva látta magát, mivel a németalföldiek elintén nem

akarták Miksát, mint fia gyámját és kormányzót elismerni. S a franczia

király, VIII. Károly, valamint a flamandokat támogatta Miksa ellen, st

késbb azokkal a fölkelkkel, kik a római királyt Brüggeben fogva tárták,

ennek kiszolgáltatása fölött is egyezkedett : Bretagnera vonatkozó terveit

is meghiúsítá, a mennyiben e tartomány fejedelemnjével, Miksa második

jegyesével, maga kelt össze, régibb jegyesét, Margitot, pedig atyjához,

Miksához visszaküldé. Nem csoda, hogy Miksa úgy is mint atya, úgy is

mint vlegény, mélyen sértve érezte magát s Francziaország ellen örökös

boszút esküdött, hogy Károly terveit mindenütt, úgy Nápolyban, mint

Milanóban (itt Ludovico Moro herczeg unokahúgával való eljegyzésével)

meg igyekezett hiúsítani, s hogy végre a „szent ligá"-hoz csatlakozott,

hogy aztán ennek nevében Guinegatenál, hol els gyzelmét nyerte, utolsó

diadalát („sarkantyús ütközet") vívja ki a francziák fölött.

Egyébiránt e küzdelmeknek nem tisztán személyes okai voltak. St
nem kell szem ell tévesztenünk, hogy a XV. században a franczia mellett

Burgund állam is képzdött, s hogy egy ideig kétesnek látszott, vájjon

a két állam közül melyik fog a környez tartományokra nagyobb vonzó

ert gyakorolni, mely kérdés csakis Burgund és Bretagne hbéri herczeg-

ségek bevonása által dlt el a franczia korona javára.

Mikor pedig Miksa a burgundi házasság által e teljesen új viszo-

nyokkal érintkezésbe lépett , e viszonyok az sajátszer személyisége

révén nyomban egyéni jelleget öltöttek; egyszersmind Burgund ügye

- fleg Miksának a német trónra emeltetése óta — egygyé olvadt az

általános európai helyzettel. Ettl kezdve többé nem pusztán ennek, vagy

amannak a tartománynak a birtoklásáról volt szó : a verscnyküzdelemnek

magasabb rendvé vált a czélja. A császárságot s azzal együtt a világ-

uralmat iparkodtak a franczia királyok elvitatni a Habsburgoktól. A francziák

Velenczével szövetkezve már ekkor akadályt tudtak gördíteni Miksának

római útja elé annyira, hogy ez kénytelen volt a „választott" római császári

czímmel megelégedni, melyet utódai Aachenben való megkoronáztatásuk

után azonnal fölvettek.



I. Miksa császár.

Minthogy Miksa csatlakozott ahhoz a szövetséghez, mely VIII. Károly

franczia királyt a Nápolyról való lemondásra kényszeríté, közelebbi össze-

köttetésbe lépett a spanyol királyi házzal. Ezzel kapcsolatban fiának, Filepnek,

Juana infansnvel való eljegyzése letette az alapot azon spanyol birtokok

megszerzéséhez, melyeket Columbus Kristóf épen ekkor növelt meg két-

szeresen.
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Miksa, míg nyugaton e következményekben gazdag összeköttetéseket

létesítette, legkevésbbé sem feledkezett meg ama nagy föladatokról sem,

melyek házára keleten vártak. Hunyadi Mátyás halála után ismét vissza-

szerzé fegyverrel a birodalom régi keleti határkerületét, s egyszersmind

Ulászló cseh király ellenében, kit a magyarok választás útján emeltek

trónjukra, ki igyekezett vívni a soproni szerzdés végrehajtását. S noha

követelésétl a pozsonyi békében (1491) ideiglenesen elállott: biztosította

ezt a jövre, a mennyiben nemcsak a királytól, hanem egyes rendektl

is Ígéretet kapott, hogy, ha Ulászló fiú utódok nélkül halna meg, vagy

Ulászlónak férfiága kihalna, a magyar korona reá, valamelyik fiára, vagy

azok valamely megválasztandó egyenes utódjára szálljon. Mikor aztán egy

vele ellentétes párt, melynek élén a nagyravágyó Szapolyai János erdélyi

vajda állt, c szerzdést érvénytelennek nyilvánította, Miksa ismét fegyvert

fogott s le sem tette azt addig, míg joga egy újabb békeegyezmény által

nem biztosíttatott. Ezen törekvéseknek az a ketts házasság lett a koronázó

befejezése, mely Ulászló gyermekei és a császár unokái közt létesíttetett ama

fényes bécsi congressuson (15 15), melyen az említett fejedelmeken kivül

Ulászló testvére, Zsigmond lengyel király is részt vett. Csak Lajosnak,

Ulászló fiának, Miksa unokájával, Máriával, meg Annának, Ulászló leányá-

nak, a császár egyik unokájával, a késbb kijelölt Ferdinánddal vak)

eljegyzése biztosította a Habsburg-ház egykori öröklését minden támadás

ellen. Noha a Habsburg -Jagelló örökösödési szerzdések a leányágat a

trónöröklésbl kizárták, holott korábbi esetek példájára a nrokonokat is

megillette e jog : ez egyezkedések most már kívánt kiegészítést találtak

a rokonsági kötelék létesítésében. Azonban csaknem fontosabb volt még

Annának Ferdinánddal való eljegyzése Csehországot illetleg, a mennyiben

a IV. Károlytól ez országra vonatkozólag 1348-ban kiadott arany bulla a

korlátlan királyválasztást csak az esetben engedte meg a rendeknek, ha az

uralkodó családnak sem férfi, sem n sarja nem volna életben, s így c

korona jogszerleg Annára szállott.

Abban semmi kétség nem lehet, hogy Miksa a hit ellenségeinek legy-

zésében látta élete utolsó teljesítend föladatát. Ismételten foglalkozott egy

nagy török háború tervével. Az 1517-diki laterani concilium általános

keresztes hadjáratot határozott el, melynek vezérletét Miksa, az egyház

véd bajnoka lett volna elvállalandó. A pápa már meg is küldte neki a

szentelt fegyverzetet: a sisakot és kardot. Azonban a birodalmi fejedelmek



in:;

semmi belátást nem tanúsítónak a török hatalom részeri fenyeget veszély

iránt. Valamint az elbbi birodalmi gylések, úgy a Miksától Augsburgba

összehívott utolsó birodalmi gylés is a nélkül oszlott el, hogy valami

említésre méltó óvó intézkedést tett volna.

Levert hangúlatban vonult ki a esászár a városból, és nem sokára

(1510 jan. 12) meghalt Welsben, utolsó perczében is háza javára gondolva.

Miksa a közép- és újkor határán áll. Sok tette a középkorra emlékeztet

ugyan s ennyiben joggal nevezik t az „utolsó lovag"-nak; de más tekin-

tetekben egészen kora színvonalán állott, tele belátó értelemmel nemcsak

a szellemi mozgalmak, hanem korának politikai szükségei iránt is.

A német birodalomban ugyan nem egészen váltotta be a trónra emel-

tetésekor tle várt gyökeres reformokra vonatkozó reményeket ; de ebben

nem pusztán a hibás ; nem kevés részben hibásak voltak a választó

fejedelmek, kiknek legalább a többsége nem annyira a meglev bajok

elhárítására, mint inkább arra törekedett, hogy saját hatalmát gyarapítsa,

a császárét pedig folyton csökkentse. Mindazáltal a birodalmi béke beho-

zatala, a birodalmi kamarai törvényszék fölállítása és a birodalomnak

kerületekre fölosztása mégis jelentékeny haladás jelei a korábbi idk álla-

potaihoz képest. Hogy a belreformok létesítése nem a Miksa képességén

múlt, megmutatta örökös tartományaiban, melyeket atyja a cillii örökséggel,

maga a görczi örökség maradványával gyarapított, s melyeken atyja

halála után s háza tiroli ágának kihalta után egyedül uralkodott.

Miksa az els osztrák fejedelem, ki háza hatalmának eddig laza össze-

függés különböz alkotó részeit egy állammá egyesíteni s a szabályszer

közigazgatás alapjait megteremteni igyekezett. E czélból az osztrák örökös

tartományok három nagyobb csoportba - - Alsó-, Fels- és El-Ausztria -

egyesíttettek s minden csoportban saját kormányzóság lépett életbe, melynek

az országos fejedelem nevében kellett az alája rendelt tartományokat kormá-

nyoznia. Alsó-Ausztriához tartoztak : Ennsen fölüli és aluli Ausztria, Stiria,

Karinthia és Krajna; Fels-Ausztriához: Tirol, az egykori görczi birtokok

nagyobb része, Vorarlberg s a keleti Svábföld többi területei ; El-Ausztriához

számíttattak : az elzászi Rheingau és a Fekete-Erdbeli osztrák birtokok.

Ekkor már a rendek is kiváló helyet nyertek az állami életben, a mennyiben

az országos fejedelem sok esetben — fleg háború idején — kénytelen volt

azok beleegyezésével tenni szert pénzre és csapatokra. Figyelemre méltó,

hogy Miksa a rendek állását is szervezni igyekezett, a mennyiben, hogy

51*
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küls támadás eseten, fleg pedig a mind veszélyesebbekké váló törökök

ellen minden tartomány támogatását biztosíthassa magának, (1518) egy

úgy nevezett küldöttségi tartománygylést hívott össze Innsbruckban, mely

olyan formán, mint a mai delegatiók, az egyes tartománygylések követei-

bl állott s mely az osztrák tartományok együttes képviseletéül tekinthet.

Miksa intézményei képezik az alapját a német-osztrák tartományok kormány-

zásának egészen Mária Terézia idejéig. Az általa vetett alapon épített

tovább unokája és utódja, I. Ferdinánd.

Fiának, Fülöpnek, a megházasítása s unokájának Ferdinándnak eljegy-

zése által Miksa nyugoton úgy, mint a keleten családja eltt oly nagy, oly

példa nélküli jövt tárt fel, melynek szárnyain az Ausztria névnek dics-

séggel halmozva kellett átjutnia V. Károlynak abba a birodalmába, melyben

a nap nem ment le soha.

Atyjának, Fülöpnek, Miksa egyetlen fiának a halála után a hat éves

Károly (1506) Németalföldet örökölte s 1514-ben ennek kormányára

lépett ; két évvel késbb anyai nagyatyjának, Ferdinándnak halála után

a spanyol korona s az ahhoz tartozó olasz tartományok is birtokába

jutottak'. Az osztrák törzstartományok Miksa halála után kerültek kezébe.

De bármily jelentékeny volt is ez a habsburgi birodalom, nem volt meg

benne a bens szilárdság mindaddig, míg a császári korona birtoka is össze

nem köttetett vele. Ez a helyzet a Habsburg-háznak nemcsak általános

jelentséget kölcsönzött, de egyszersmind a keresztény világ mindkét

szárnyán szétszórt birtokainak természetes súlypontúi is szolgált. Azért

fáradozott már Miksa azon, hogy a császári koronát unokájának, Károlynak,

is megszerezze. A czél csaknem elértnek látszott, mikor Miksa váratlanul

gyorsan bekövetkezett halála a dolognak új fordulatot adott. Most Karolj

igényeivel szemben I. Ferencz franczia király lépett a sorompóba. A leg-

közelebbi választásnak kellett eldönteni : vájjon Ferencz király fogja-e nagy

Károly monarchiáját visszaállítani, vagy a Habsburg-ház nyeri meg a világ-

uralmat. A választás hosszas küzdelmek után Károly javára ütött ki.

A mint Károly Németországba ment, megegyezés jött létre közte és

az ifjú magyar király, Lajos, követei közt, hogy az 1515-ben kötött bécsi

szerzdés, mely szerint Anna, Magyar- és Csehország trónörököse, vagy

Károlyival, vagy ennek testvérével, Ferdinánddal jegyeztetnék el, megvál-

toztassék úgy, hogy Ferdinánd jegyeztessék el Annával, Lajos testvérével.



V. Károly császár.

Egyszersmind megígérte Károly, hogy testvérének öt osztrák herczegséget

enged át. De elmaradt az öt herczegségnek ezzel összefüggésben tervezett

királysággá emelése, melyet már Miksa is tervezett. Ellenben átadta Károly

testvérének a wormsi birodalmi gylésen (1521) Württembergen kivl,

melyet az ottani s a sváb szövetséghez tartozó herczeg elzetése után
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szerzett : Enns alatti s feletti Ausztriát, Stiriát, Karinthiát, Krajnát úgy,

hogy ennek következtében Ferdinánd Annával való eljegyzését Linczben

ünnepelhette, míg az nvére, Mária, Magyarországba vitetett, hogy Lajos

királylyal eljegyeztessék. A következ fszerzdésben, mely a két testvér

személyes találkozása alkalmával Brüsszelben köttetett (1522 febr. 7),

a császár Ferdinánd örökségéhez csatolta még Tirolt és a Vorlandokat is.

Ez a szerzdés úgy tekinthet, mint a Habsburg-ház spanyol és német

ága közti osztály alapja. Ez által lett különösebben I. Ferdinánd a család

német ágának sévé.

Ifjú korban s a legnehezebb viszonyok közt lépett Ferdinánd az osztrák

örökös tartományok kormányára. Spanyolországban születve és neveltetve,

eleintén, spanyol környezetének hatása alatt, mint idegen állott új alatt-

valóival szemben. A német nyelvet csak lassan tanulta meg s hosszabb

ideig tartott, míg a rá bízott munkakörben otthonosan érezte magát. Hely-

zetét azonfelül az is nehézzé tette, hogy Ausztriában, mely Miksa halála

után nem minden forrongás nélkül jutott kezébe, a kormányzást szigorú

büntetésekkel kellett megkezdenie, s hogy a nagy német parasztháború Tirolt

és Stiria éjszaki részét lángba borította és hogy az egyházi reform is a

kedélyeket már a legélénkebben felizgatta. De idvel mindinkább elsajá-

tította Ferdinánd országainak szokásait s értett hozzá, hogy körültekintés

és erély által tekintélyt, becsülést, st szeretetet vívjon ki, s ebben az

valójának bátyja szigorú kimértségével és komolyságával ellentétes, vele-

született nyíltsága, családias érzéke és bölcs mérsékeltsége csak javára vált.

Sorsváltozás és tapasztalatok által megérlelve, mindinkább eltnt nemes

személyiségének bens magva. „Bármikor hal is meg", mondja Micheli,

a velenczei követ, a ki t 1564-ben utolsó betegségekor hagyta el, „halálát

mindenkinek sajnálni kell. benne korunk legjobb fejedelmeinek egyike

fog meghalni, egy természeténél és hajlamánál fogva békés fejedelem.

Mocsoktalan életpályája, állhatatos isteni félelme, mindenekeltt jószívsége

és kegj essége érdemessé tették t arra, hogy szentnek tartsák. " Schwendi

„a haza dicséretes szent császárának s atyjának" nevezi.

1 le bármily nehezek voltak is Ferdinánd uralkodása kezdetén az

örökös tartományok viszonyai, a legnehezebb s legnagyobb feladatot mégis

keleten kellelt megoldania, a hol neki a Hunyadi-Jagelló örökséggel az

izlam ellen vak) szakadatlan harcz kötelessége is örökül jutott. Ferdinánd

sógora, Lajos, Magyar- és Csehország királya a törökök ellen vívott mohácsi



I. Ferdinánd császár.

csatában (1526 aug. 29) elesett s elhullt vele a sereg és a nemesség virága.

Magyarország nyitva állt örökös ellenségének támadásai eltt ; mind a két

trón üres volt. A habsburgi politika jól elkészült ez eshetségre ; örökösö-

dési szerzdések, házassági kötések készítették el ama koronák megszerzését.

Mindennek daczára Ferdinánd csak a legkeményebb ellenállás mellett érhette
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el czélját. Mindkét birodalomban ugyanis a nemzet fenntartott választási

joga és hatalmas vetélytársak tekintélye állottak vele szemben.

A mi közelebbrl Csehországot illeti, itt a választási joggal, — a mint

azt a rendek a kormányzó trónra emelése óta tényleg gyakorolták,

s továbbá más fejedelmeknek, nevezetesen a bajor berezegnek trónkövetelé-

sével nem annyira Ferdinánd tulajdonképeni joga, sem a Frigyes császár és

György király közt egykor (1462) kötött örökségi szerzdés, melyre

Ferdinánd is hivatkozott, mint inkább nejének, Annának, IV. Károly

Csehország számára kiadott arany-bulláján alapuló joga állott szemben.

S bárha Ferdinánd nem ennek a jognak, hanem, a mint egy errl kiállított

felséglevélben határozottan ki kellett jelentenie, csupán a szabad válasz-

tásnak köszönhette a trónra jutását, mindamellett e ténynek a rendek

azon kijelentése folytán, hogy a Luxemburgiak számára az arany bullában

megállapított örökösödési jog a Habsburg-házra nézve is elösmertetett,

semmi következménye sem lett. A rendek végtére azon követelésrl is

lemondtak az uralkodó király fiának javára, hogy a király életében senki

utódul nem választható, sem meg nem koronázható. St, midn a prágai

nagy tzvész (1 54 1) az országos jogok régi feljegyzéseit (Landtafel) is meg-

semmisítette, az új összeírást arra használta fel Ferdinánd, hogy a rendek

megegyezésével a korábbi választási okiratot oly módon változtassa meg,

hogy bár reá nézve a szabad választás útján való trónra jutás most is elis-

mertetett, Anna királynt világosan „a királyság örökösnjé"-nek nevezték.

A cseh korona megszerzésénél végtelenül nehezebb volt a magyar

korona megszerzése. Noha megvoltak a soproni (1463) és a pozsonyi

(1491) habsburg-magyar szerzdések, noha a királyi családok 1515-ben

Bécsben megújították rokonsági összeköttetéseiket, Magyarországon mégis

volt egy nemzeti párt, mely csak magyart nyilvánított választhatónak,

s szemeit már rég Szapolyai János erdélyi vajdára vetette. Szapolyait párt-

hívei már 1526 nov. 10-én Székes-Fehérváron ki is kiáltották királylyá.

Fzzel szemben a pozsonyi országgylés (1526 decz. 17) Ferdinándot is

megválasztotta. Ferdinánd itt is, mint Csehországban, a nemzet választási

jogával szemben örökösödési jogát hangoztatta, s pedig annyival határo-

zottabban, mert e tekintetben az engedékenység bizonyos módon a már

eltte megválasztott s megkoronázott Szapolyai elismeréséi is magában

foglalta volna. Mindazáltal Ferdinánd trónra jutását Magyarországon is

csak a szabad választásnak köszönte s nem valami megelz szerzdéseknek,
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melyek következtében a rendek választási joga csak Ferdinándra s ennek

testvérere, Károlyra, korlátoztatott volna. A szerzdések csak annyiban

jöttek tekintetbe, a mennyiben arra szolgáltak, hogy sok választó szava-

zatát a fherczeg javára fordítsák. Mindazáltal itt is meglett idvel (1547)

Ferdinándnak az az elégtétele, hogy a magyar rendek Ferdinándtól fiát,

Miksát, helytartóul kérték s kivánatuknak a következ szavakkal adták-

okát: „k nem csupán Ferdinándot választották királyukká, hanem jöven-

dre is örök idkre alávetették magukat az örököseinek, mint uraiknak".

Egy idre Magyarországnak csakugyan két királya volt : Ferdinánd

és János (Szapolyai), kik közt a kardnak kellett dönteni. Ferdinánd a harcz

kezdetén, ellenfeléhez hasonlítva, sokkal nagyobb hatalommal bírt, mint-

hogy neki örökös tartományainak s a nem rég megszerzett Cseh király-

ságnak a segédeszközei is rendelkezésére állottak úgy annyira, hogy, a mint

gr. Salm Miklós Szapolyai csapatait Tokajnál megverte, Ferdinánd Székes-

Fehérvártt hasonlókép megkoronáztathatta magát. De a háború Ferdinándra

nézve végzetes íordúlatot vett, mihelyt ellenfele menedékhelyérl (Lengyel-

országból) sikerrel kereste meg segítségért Szolimánt, a török nagyurat,

s mások is, a Habsburg-ház titkos és nyilvános ellenségei Szapolyaival,

vagy közvetetlenl a portával összeköttetésbe léptek. így történhetett,

hogy, a mint a török beütés Magyarországot elárasztotta és Szolimán Bécs

sánczai alá vitte a félhold gyzelmes zászlóit, Ferdinánd csaknem magára

és saját sorsára hagyatott, s csak egy csapat lelkes védelmez rendületlen

bátorsága kényszerítette a barbár ellenséget, hogy az ostromot abbanhagyja.

Az ifjú állam akkor kapta Bécs falai alatt a vérkeresztséget. A törö-

kökkel való harczok azonban még sok évig tartottak, mert Szapolyai, kinek

a nagyúr Magyarországot hübérúl adta, mint az újabb török támadási

tervek elretolt rse, fenntartotta magát. St 1532-ben V. Károlynak a

protestánsokkal való viszályára számítva, Szolimán újból nagy ervel jelent

meg Magyarországon ; de ekkor a kis Kszeg vára halált megvet védel-

meziben váratlan ellenállásra talált, s arra a tudósításra, hogy V. Károly,

ki a protestánsokkal Nürnbergben megbékült, nagy sereggel Bécs mellett

áll, ismét elvonult. Maga a Szapolyai halála (f 1540) sem vetett véget

a háborúnak. Egy szerzdés erejénél fogva Ferdinánd most már egész

Magyarország birtokába lépett volna. Szapolyai párthívei azonban, ennek

kis fiát, Szapolyai János Zsigmondot tették királylyá, s azt a szerzdést

a porta sem ismerte el. Az ozmánok mindinkább elhatalmasodtak úgy,

52
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hogy egy fegyverszünet következtében (1547) az ország három részre

szakadt : keleti részre Erdélylyel, mely az ifjú Szapolyaié volt ; nyugatira,

mely a portának fizetend évi adóért Ferdinándé maradt, míg az ország-

közepe a fvárossal, Budával együtt, török pasalikká változott. Ferdinánd

helyzete ugyan javulni látszott, midn Martinuzzi , az a merész paulinus,

kit Ferdinánd egykor ellenfelétl irígylett, Izabellát, Szapolyai özvegyét,

kényszerítette, hogy Magyarországról a Habsburgok javára mondjon le.

De, mihelyt azután Martinuzzi gyanúba esett, hogy a törökkel titokban

egyetért s meggyilkoltatott : Izabella visszatért az országba s a törökök is

újra fegyvert fogtak. A tízéves háború egy új fegyverszünettel (1562)

végzdött, mely Ferdinándnak semmi hasznot nem hajtott.

Azonban Ferdinándnak a portával volt harczairól nem a küls ered-

mények szerint kell Ítélnünk. Az ozmán hatalom a görög birodalomnak

s az ebbl származott kisebb keleti államoknak a romjain emelkedett.

De, minthogy a törökök e körön kivúl oly területekre is ki akarták ural-

mukat terjeszteni, melyek addig a nyugoti mveltség hatása alatt állottak,

oly ellenállásba ütköztek, a milyenre addig sehol sem találtak. Magyar-

ország ugyan, a mint azt Ferdinánd követei a portának eladták, a sok évi

harczokban törökök és keresztények temetje lett, de Magyarország földjén,

melyet annyi keresztény hs vére termékenyített, nem pusztán anyagi erk

harcza vívatott ; bizonyára szellemi, a felszín alatt mélyen fekv elemek is

keveredtek a játékba, melyek a világ két felének, keletnek és nyugotnak,

az ozmán s az európai életnek eme nagyszer küzdelmében végre mégis

megoltalmazták a maguk jogait. Az, hogy Magyarország nem lett teljesen a

töröké, nagy részben Ferdinándnak köszönhet. Az által, hogy a zenithjén

álló világhatalommal való ezen egyenetlen harczban oly kitartó volt,

családjának Magyarországra való jogaihoz egy új, erkölcsi jogosultságot

csatolt. És, valamint akkor Bécs újonnan alkotott erdítési mveivel tulaj-

donkép határvára lett az örökös tartományoknak épen úgy, mint a német

birodalomnak, úgy e napokban Ausztria Ferdinánd vezetése alatt újból,

mint a régi korban, a birodalomnak keleti határre, nyugatnak, nyugot

hite és erkölcseinek védgátja volt. „A spanyol-osztrák hatalom megalapítása

— így szól korunk egy nagy történetírója — szerencse volt a keresztény-

ségre, a mennyiben ez elég nagy és ers volt a törököknek Afrikában,

Olaszországban s Magyarországon ellenállani. Ez által minden nemzet

hálájára érdemessé tette magát."
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A török háborúk mellett különösen a vallási ügy volt az, mely

Ferdinánd uralkodói munkásságát teljesen elfoglalta. Az kormánya alatt

ugyanis az új tan Ausz-

triába mindenütt beju-

tott c's elterjedt. Cseh-

es Morvaországban a

lutheri párt a régebbi

idbl fenmaradt utra-

quista-tanokban, melyek

mellett a taborita ha-

gyományok folytatásául

ezen felül a cseh-atyafiak

szektája is kiképzdött,

hatalmas se°'ítsé°-et ta-

Iáit. I?erdinánd örökös-

tartományaiban nem

ilyen volt ugyan a dolog

állása, de e helyett azok

a többi Németországgal

állottak a legbensbb

érintkezésben, és min-

den, a mi ott történt

:

Luther els fellépése,

párthíveinek küzdelme,

tanainak lassankénti

megersödése, mindaz

Ausztriában is azonnal

visszatükrözdött. St
a hegységen át. rrftly

különben természetes

válaszfal szokott lenni a

népek érintkezéseiben,

Stiria, Karinthia és Tirol magas völgyeibe is bevitték a bányászok Szász-

országból tudományos bányászati ismereteikkel együtt hazájuk fiának,

Luthernek, a tanait is. E mellett a parasztlázadás utáni években elterjedt

Tirolban az anabaptistáknak Dél-Németországból és Svájczból kiszorított
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felekezete, hogy végre, mikor a kormány itt is tzzel, vassal lépett közbe,

Morvaországban találjon „új Jeruzsálemet", „Ígéret földjét", hol k, daczára

a sok csapásnak, melyeket itt is szenvedtek, egy századon keresztül fenn-

maradtak. Magyarországon is gyorsan elterjedt a reformatio, de itt idvel a

protestáns érzelmek közt Kálvin és Zwingli tanainak hatása alatt szakadás

állott be. Ez a szakadás sokszoros összeköttetésbe jött a nemzetiségi ellen-

tétekkel. Míg a német és tót községek nem hagyták magukat megtántorít-

tatni lutheránusságukban, míg az erdélyi szászok is ezt fogadták el : addig a

magyarok közt a svájezi reformatio terjedt el annál nagyobb eredménynyel.

Hogy az egyházi reform szükséges, a felett senkinek sem volt semmi

kétsége ; e mozgalom, mely a kedélyeket eltöltötte, a vallási érzületnek

a fennálló egyházi állapotok elleni reactiójából származott. Csak a fell

lehetett szó, vájjon a reform magából az egyházból s a hagyományos

hatalmak vezetése alatt indúljon-e meg, vagy az eddigi egyházjogtol

teljesen függetlenül. A kérdés eldöntése V. Károly eltt nem lehetett vitás

;

rá nézve a bels meggyzdés dolga volt az s egyszersmind császári

egyetemes állása is úgy hozta magával. Bármily helyzetbe jutottak egy-

mással császárság és pápaság az idk folyamán, mégis csak támogatták

és kiegészítették azok egymást folytonosan. Ezen kölcsönösség eszméjén

nyugodott a császárság egyetemes jelentsége s magának a császárnak,

mint az egyház legfbb rének, a feladata. Csak a régi egyház talaján

uralkodhatott a császár ezen védúri jog szerint, mely neki egyszersmind

a hitegység fenntartásáról való gondoskodást is kötelességévé tette. Ilyennek

mutatta magát a császárság a középkor végén ; így adott annak kifejezést

még Zsigmond császár a nagy zsinatokon. Épen így fogta fel V. Károly is,

mint császár, a maga feladatát. A reform szükségérl meggyzdve, meg-

kísértette azt a régi egyház keretén belül elérni ugyanazon eszközökkel,

melyeket a korábbi idkben használtak, nevezetesen a trienti zsinat által,

melynek alája kellett vetni magukat a protestánsoknak is.

A német birodalomban a protestánsokkal való egyezkedések, melyek

ót a legmélyebben érintették, jó részt a Ferdinánd kezei közt voltak.

A birodalmi fejedelmek a még megoldatlan egyházi ügyre való hivatko-

zássá] ismételten megtagadták a törökök elleni hathatós segítséget. Az

augsburgi birodalmi gylés ama végzésének viszonzásául, mely a legkemé-

nyebb büntetésekkel való fenyegetdzések mellett hagyja meg a protestán-

soknak, hogy a kath. egyház kebelébe visszatérjenek, a smalkaldi szüvelséo
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Ferdinánd római királylyá való választásának elismerései: mindaddig halo-

gatta, míg a sváb szövetség feloszlásával és Württemberg herczegség

elvesztésével, a habsburgi hatalmi állásnak délnyugoti Németországban

mind a két oszlopa összeomlott. Más részrl V. Károly mühlbergi gyzelme

a cseh rendek növekv egyház-politikai ellenzékét is íöldre tiporta.

Azt azonban el kell ismernünk, hogy ezen dolgokban Ferdinánd útja

lassanként elvált császári bátyjáétól. Nem állíthatjuk ugyan, hogy Ferdinánd

Káról)' vallásos politikáját kárhoztatta volna, továbbra is igazi egyházias-

sággal eltölt, orthodox, ájtatos ember maradt saját személyét és környezeté-

nek minden viszonyát illetleg

;

de az államférfiúi belátása,

—

melynél természetesen a ma-

gyar-török ügy képezte törek-

véseinek középpontját, — kívá-

natossá tette eltte politikai

tekintetben az európai béke

megtartását, vagy helyreállítá-

sát — szükség esetén spanyol-

habsburg engedmények által

is — , úgy a vallási ügyben a

protestáns fejedelmek követe-

lései iránti engedékenységet,

hogy ekkép házának a német

birodalommal egyesített erejét Emlékérem V. Károly és I. Ferdinánd képével.

az összes kereszténység örökös ellenségének elibe vethesse. E meggyzdése

ntt az évekkel s annál jobban, mennél inkább belátta, hogy a császári

egyház-politika kivihetetlen, a protestantismust kiirtani nem lehet, s ennél-

fogva túrni kell. A passaui egyesség már Ferdinánd múve volt, és mikor

a császár, ki élete nagy czélját : az egyházi egység fenntartását, meghiúsulva

látta, a birodalomból örökre visszavonult, akkor ismét Ferdinánd volt az,

a ki e lépés szükségességérl szilárdul meggyzdve, azt határozta, hogy

a Passauban ideiglenesen megadott türelem az augsburgi vallásbéke által

állandóvá tétessék.

A kormány eljárása a különböz szigorú vallási rendeletek daczára az

örökös tartományokban is szelid volt. Mint az augsburgi vallásbékében az

úgy nevezett „papi fenntartás" által, mely szerint, ha egyházi fejedelem az



414

új hitre tért, fejedelemségét elveszte, a protestantismus tovább terjedésének

gátot vetett és épen a legveszélyezéttebb helyeken, az egyházi fejedelem-

ségekben, a katholicismus fennmaradását biztosítni hihette, és a mint más

részrl általában remélte a kath. egyház megersödését s újraéledését, úgy

örökös tartományaiban is szakadatlanul arra gondolt, hogy a meglev

ellentéteket kiegyenlítse s egyes engedmények által az új tan párthíveit

visszavezesse a régi egyház kebelébe, de egyszersmind ezt is külsleg

s bensleg megersítse. így Csehországban a „testvérek" közönsége ellen

nagy szigorral lépett ugyan fel, mert tanaik ép oly aggasztóknak látszottak,

mint propagandájuk veszélyesnek; ellenben igyekezett rajta, hogy a tridenti

zsinattól a papok házasságának megengedését s a laikusoknak a kehely

használatát kieszközölhesse azon reményben, hogy ez által az új tanokhoz

pártoltakat s különösen az utraquistákat a régi egyházba való visszatérésre

indíthatja. Egyszersmind a 140 ;
év óta üresen álló prágai érseki széket

ismét betöltötte, hogy így a katholikus ügynek Csehországban szilárdabb

támaszt szerezzen, s a mint régen az új congregatiók alapításából indult ki

ismételten az egyház megifjodása, úgy kötötte most is a Jézus-társaság

Ausztriába való beviteléhez ezt a reményt s ugyanezt a czélt.

Ezt azonban nem érte el. Ferdinándnak soha sem sikerit az utra-

quistákat Rómával kiengesztelni; st az egyesítési kísérlet kiélesítette az

ellentéteket magában az utraquismus kebelében is, s a mint Ferdinánd

magához ragadta az utraquista konzisztorium megújítását, melyet addig

a rendek végeztek, ez szakadásra vezetett azoknak kis csoportja közt,

a kik még a Compactaták talaján állottak, és ama többség közt, kiket

a laikusoknak adandó kehely nem elégített ki és a kiknek az állam által

egyedül elismert utraquismus inkább csak védsánczúl szolgált, mely mögé

protestáns öntudatukkal menekültek. Luther tana a régi. örökös tarto-

mányokban is mindig tovább terjedt, minthogy itt is, mint Csehországban,

a politikai ellenzékkel volt az a legbensbben összeolvadva. Mindenesetre

voltalc sokan, kik a legbensbb meggyzdésbl fordultak az új tanokhoz s

nem ingottak meg véleményükben az e miatt rájuk mért üldözések alatt

sem; így, hogy csak egyet nevezzünk, ilyen volt báró Ungnad János, a ki

hiteért hónát s jószágait elhagyta s a württemberg-urachi berezeg védelme

alatt a szláv könyveknek Truber Prinuis és mások által kezdett nyomtatását

felhasználva, hatalmas propagandát csinált az evangeliomi tanok mellett

nemcsak a krajnai szlovénok és azoknak szomszédos törzsrokonai, de a



415

török birodalomban megtelepült szlávok, st a törökök közt is. De egyszer-

smind azt sem lehet tagadni, hogy a tiszta meggyzdés épen nem volt

mindenütt a dönt, st például a nemességnél az új tan azért is talált oly

zajos visszhangra, mivel kilátást nyújtott az egyházi javak bevonására,

a földesúri jogoknak az addig érvényben lev egyházi jogok rovására vak)

kiterjesztésére s a rendi hatalomnak a fejedelmi jogok kárára való meger-

sítésére, kivált minthogy a nemességnek a politikai kívánalmakkal karöltve

járó panaszait a népszerség nimbusza vette köri.

Ferdinánd tudta jól, hogy új id következett be, s hogy azzal egyszers-

mind az állami élet új alakulásának a szüksége is beállott. Az a törekvése,

hogy az új szabású állam eme szükségletének megfeleljen s a középkorias

hbéri állapotokba a fejedelmi souverenitás elemeit bevigye, természetesen

az ez által közelebbrl érdekelt rendeknél ellenállásra talált ; de épen

ennek a rendi ellenzéknek a legyzése, mely neki elször Ausztriában,

azután Tirolban, végre Csehországban sikerült, lényegesen megkönnyítette

feladata betöltését. Mint nagyatyja, Miksa, Ferdinánd is abból indult ki,

hogy a különböz tartományokat egy állami egészszé olvaszsza össze. Ezért,

mihelyt az osztrák örökös tartományoknak egyedüli birtokába jutott,

a nagyatyjánál talált intézményeket — nevezetesen az udvari tanácsot, mint

legfelsbb igazságügyi — és az általános udvari kamarát, mint legfelsbb

pénzügyi hatóságot, lényegileg ismét helyre állította. Épen így alatta is

fenntartattak a Miksától rendelt kormányszékek Alsó-, Fels- és El-Ausztriára.

A birodalomból való felebbezésekre, melyek felett Ferdinánd római királylyá

való választása óta egy ideig az osztrák udvari tanács döntött, 1559-ben

külön birodalmi udvari tanács, az összes hadügyekre 1556-ik udvari hadi

tanács állíttatott. Fontosságra nézve felülhaladta a nevezett intézményeket

a titkos tanács, mely bizonyos tekintetben az osztrák minisztérium legrégibb

alakjának tekinthet ; ez a legkiválóbb méltóságokból és más tanácsosokból

állott ; a tagok száma nem volt szigorúan meghatározva, s azt a testületet

képezte, melylyel Ferdinánd úgy külpolitikai, mint belkormányzati ügyekben

tanácskozott. A határozatok kiállítása az általános udvari kanczellária dolga

volt, mely ismét több osztályra oszlott. Az udvari tanács, az udvari kamara

és az udvari kanczellária alkották a régi osztrák örökös tartományok számára

a középponti hatóságokat. Ellenben Magyarországnak és Csehországnak

külön alkotmányaik voltak s az osztrák tartományokkal csak personal unió

által voltak összekapcsolva. Magyarországban, mint Csehországban, az ottani
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udvari kanczellária s kamara állott fenn tovább is ; ezekhez Ferdinánd óta

még egy harmadik kamara is járult Boroszlóban Szilézia számára, de ez mégis

bizonyos dolgokra nézve a cseh kamarának volt alárendelve. Ferdinánd

általában kedvezett annak, hogy a cseh korona országai egy szilárdul meg-

határozott államterületté foglaltassanak* össze. A közös országgylés intéz-

ménye, melyrl a régi cseh történet csak gyenge adatokat tud nyújtani,

most nagyobb fejldésre jutott. A legfelsbb cseh hivatalok és Ítélszékek,

mint p. o. a cseh kanczellária, a kamara és az 1548-ban fölállított felebbezési

bíróság oly hatóságot nyertek, mely a cseh korona minden tartományára

kiterjedt, a mi azeltt a kanczelláriát illetleg alig történt.

Ferdinánd kormányának központosító iránya azonban még sem szorít-

kozott pusztán egy részrl a régi örökös tartományoknak s más részrl a cseh

tartományoknak a harmadik országcsoporttal, a magyar koronáéval szemben

való erélyes összefoglalására. Ferdinánd ugyan Magyarország és Csehország

kormányzására vonatkozólag ezen birodalmak alkotmánya által korlátolva

volt; de a három országcsoport egyesítésébl legott következett a közös

érdekek és feladatok köre, melyeknek az eligazítási módjára az addig

érvényben való jog semmi határozmányt nem tartalmazott. Itt olyan tér

volt eltte, melyen egy magasabb értelemben vett egységes államforma

els kezdetei kifejldhettek ; oly hézag, melynek betöltésére épen azon

intézkedések voltak alkalmasak, melyeket Ferdinánd közelebb az osztrák-

örökös tartományok számára alkotott. így vált szabályozóvá mindazon

dolgokra nézve, melyeket általános érvény uralkodási elvek szerint kellett

vezetni s keresztülvinni, például a külügyi politika s az egyházi természet

kérdésekre nézve, a titkos tanács a mellé adatott általános udvari kanczellá-

riával együtt; az utóbbitól jöttek ki az egyetemes rendeletek, melyek közül itt

különösen az augsburgi pénzszerzdésen alapuló 1562-iki pénzügyi rendeletet

emeljük ki, minthogy az a magyaroknak is tetszett, kik készeknek mutat-

koztak a bécsi pénzlábat elfogadni.

Épen oly helyzetet, mint az udvari kanczellária, foglalt el a katonai

ügyekben, mint legfelsbb középponti hatóság, az állandó hadi tanács,

melybl az udvari hadi tanács fejldött, s az udvari kamara is természetesen

általánosabb jelentséget kapott, mint a cseh vagy magyar kamara. St már

akkor megtétetett a kísérlet, hogy legalább Csehországban a német nyelv

államnyelvvé tétessék. A cseh kamara már 1528-ban felhivatott a németül

való hivataloskodásra, s 1555-ben megparancsolta Ferdinánd mindazoknak
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"

a cseh bíróságoknak, melyek nem az országos törvények szerint szolgáltatták

az igazságot, hogy a nemet nyelvvel éljenek. Az osztrák fnemesség elállása

is, mi a legkülönfélébb nemzetiség és honosságú nemességi elemeknek az

osztrák udvarnál való összetalálkozása, s ezen elemek egymás közti érint-

kezése és összeházasodása, továbbá a birodalom különböz részeiben való

kölcsönös birtokszerzés és a honosítás által történt, ebbe a korba nyúlik vissza.

Miksa példáját követve, parlamenti úton is megkísértette Ferdinánd

azokat a királyságokat s tartományokat, melyek kormánypálczája alatt

együvé kerültek, egymással, szorosabban egyesíteni. Ismételt ízben közös

gylésre hívta meg a külön-

böz országok delegátusait,

különösen a törökök elleni

közös fegyverkezés ügyé-

ljen való tanácskozás végett.

Az e fajta kísérletek azon-

ban meo-hiúsúltak elszörO

is a csehek attól való ide-

genkedésén, hogy a régibb

örökös tartományokba men-

jenek, s aztán, mikor ez az

akadály az öt alsó-ausztriai

tartomány engedékenysége

által , melyeknek követei

elmentek Prágába, s a ma-

gyarok azon kérése által,

hogy minden királyság és tartomány rendi természet gylése hivassék

össze, elhárítottnak látszott, a tiroliak elutasító maguktartásán, kik ugyan

végre épen úgy megjelentek, de épen úgy, mint a jelenlev magyarok,

a gylési tanácskozástól távol tartották magukat s a királylyal való levél-

váltásra szorítkoztak. így Ferdinánd, bár nem gyzhette ugyan teljesen le

az egyes országok particularismusát s bár Ausztriát egyébiránt sem lehetett

akkor még újabb értelemben vett államnak tekinteni, de az els alapokat

mégis Ferdinánd vetette meg úgy, hogy ez értelemben is tekinthet

a mai osztrák-magyar monarchia megalapítójának.

Ferdinánd Magyarország és Csehország koronáját tartósan családjához

kötötte; s annak teljes megvalósításához, a mit Habsburgi Rudolf egykor

53

V. Károly, I. Ferdinánd, II. Miksa és Mária képével

ellátott emlékérem.
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mint magasztos látományt látott, neki csak a császári korona birtoka hiány-

zott. De a császári korona testvérének fejét ékesíté és <"> maga. mint római

király, annak az utódjául volt a birodalomban kijelölve. Az, hogy egykor,

Ferdinánd halála után, a német korona az fiára fog-e átszállani, hosszú

idn keresztül felettébb kétséges volt. V. Károly kívánta, hogy fia Fülöp,

mint római király, Ferdinánd utódjává választassék ; ebbe Ferdinánd s leg-

idsebb fia, Miksa, bárha nehéz szívvel, beleegyeztek. Ezzel még bizony-

talanabbá lett, vájjon a császári korona egykor a Habsburg-ház német, vagy

spanyol ágára szálljon-é, vájjon a német birodalom összeköttetése a spanyol

monarchiával fennálljon-c tovább, vagy ne. Károly szándékát azonban

Francziaország és a protestánsok meghiúsították. Oly sajátságosan alakultak

a viszonyok, hogy Ferdinánd a nélkül, hogy a protestáns fejedelmekkel

szövetségben állott volna, mégis ezek gyzelmében egyszersmind saját

ügyének a gyzelmét volt kénytelen látni. A mint Károly elhatározta, hogy

Németországot testvérének engedi át, lemondott egyszersmind arról is,

hogy Fülöp Ferdinándnak utóda legyen a birodalomban; Károly leköszönése

után (1558) Ferdinánd császárrá koronáztatott. Ferdinánd még megélte azt

is. hogy a kezében fekv hatalom csaknem egész teljességében fiára, Miksára,

szállott át, minthogy ez a birodalomban ép úgy, mint Csehországban és

Magyarországban is utódjául választatott. Csak a régi habsburgi törzstarto-

mányokra vonatkozólag történt kivétel. Ezek nem mentek át mind együtt

a Miksa kezébe, hanem az e tekintetben érvényes házi törvények szerint

még egyszer felosztattak, és pedig úgy, hogy a legöregebb fiúnak, 11. Miksá-

nak, Enns alatti s feletti Ausztria, a második fiúnak. Ferdinándnak. Tirol

és a Vorlandok, a legifjabbnak, Károlynak, Stiria, Karinthia, Krajna és

Görcz jutott, úgy azonban, hogy Miksa, mint legöregebb, bizonyos nem
fensöséget gyakorolt a testvérei fölött. Ferdinánd nem ismerte fel a veszélyt,

mely családja hatalmi állására nézve az öröklött birtokok szétosztásában

rejlett. 1543-iki végrendeletében, mely egy régibbnek, az 1532-ikinek a

helyébe lépett, határozottan inti fiait, hogy országait „mint meg nem

osztozott testvérek" kormányozzák. Hogy aztán 1554-ben kelt utolsó

végrendeletében e gondolatát elejtette s a szokásjog szerinti felosztásra

visszatért, erre öt az a meggyzdés bírhatta, hogy épen ez által segítette

dó legjobban a különböz érzelm és tehetség testvérek közt az egyet-

értést. Nem tekintve azt. hogy ez a felosztás az osztrák állameszmére nézve

határozott hátralépést jelent, kivált Ausztria fherczegség, mel) Miksának
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s ennek legközvetlenebb utódainak jutott, sokkal jelentéktelenebb volt, hogy

sem a cseh és magyar rendekkel szemben a szükséges tekintélyt biztosíthatta

volna. S ez annál aggodalmasabb volt, mert epén akkor a reformatio és

a rendi ellenzék hullámai kezdtek magasra fölcsapkodni.

II. Miksa trónra lépte elé különös feszültséggel tekintettek, mert, noha

V. Károly egyik leányával volt eljegyezve, noha hosszabb ideig tartózkodott

a szigorúan katholikus Spanyolországban, ez a szellemes, finom mveltség

fejedelem eladdig határozott hajlamot mutatott az új tanokhoz, atyjának,

a spanyol rokonságnak s a pápának legnagyobb aggodalmára, a kik mindent

elkövettek, hogy Miksát a régi egyháztól való nyílt elszakadástól vissza-

tartsák. Ferdinánd komoly intései, a ki t kitagadással fenyegette, s az egy

id óta mutatkozó kilátás, hogy a Habsburg család német ága II. Fülöp

spanyol király után örökölni fog, okozták, hogy Miksa késbb a kath. hit

iránti kötelességeit legalább külsleg teljesítette ; de tudták, hogy bens

meggyzdése a régi maradt s épen azért Miksa kormányra léptéhez ép

annyi reményt fztek egyik részrl, mint a mennyire féltek tle másik részrl.

Azonban mind a két részen csalódtak. Felülrl lefelé támasztandó

forradalomra, meg arra, hogy a protestáns ügy mellett határozott állást

foglaljon, Miksa egész személyisége alkalmatlan volt. Lelke mélyében minden

szélsségtl, minden zajos tüntetéstl idegenkedve, hódolt a lassú és mérsé-

kelt haladásnak, megkísértette mindenütt a fennálló állapotokat védelmezni,

vagy hagyta a dolgok fejldését a maga természetes útjára. A helyett,

hogy önelhatározólag az események menetébe beleavatkozzék, csatlakozott

mindenütt a közép- és a békepárthoz. Maguk a viszonyok vezették öt e

közvetít útra. Ha meggondoljuk, hogy a protestánsok a megigazúlás és

az úrvacsora tana fölött épen akkor szakadtak két ellenséges táborra, míg a

katholikus egyház, mely addig mindenütt csak védte magát, megiíjúlt ervel

átalános támadásba ment át, ha ehhez veszszük a Spanyolország iránti tekin-

tetet, melyet ép úgy megkívánt a család érdeke általában, mint a II. Fülöp

utáni egykori örökösödésre való kilátás : akkor megfoghatjuk Miksa helyzetét,

kinek meggyzdése ellentétbe jutott a tényekkel, mi fölött gyzedelmes-

kedni az , testi szenvedések által is megtört akaratereje nem mutatkozott

elég ersnek.

Az egyetlen, a mit Miksa ily viszonyok közt tehetett, s a mit valósággal

tett is. az volt, hogy a protestánsokkal szemben szelid, engesztelékeny vise-

letet tanúsított. Minden egyházi dologban mérsékelt volt, mint atyja, ettl

53*
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csak annyiban különbözve, hogy Ferdinándnál a türelmes érzület onnan

származott, mert annak kikerlhetlen szükségességérl meg volt gyzdve,

Miksánál pedig bels hajlandóságból. így Miksa örökös tartományaiban a

tényleges állapotok elismerésére szorítkozott. Mindamellett a vallási béke

törvényes alapjának itt is meg kellett tartatnia, s a gátjaitól szabadult

folyamnak szabályos mederbe kellett vezettetnie. Nyíltan kijelentette Miksa

a rendeknek, bogy a birodalmi alkotmány, melyre k hivatkoznak, nem

nekik, hanem az országfejedelemnek adja a jogot, hogy a hit dolgában

döntsenek, s erre támaszkodva adott az Ennsen aluli tartományi nemes-

ségnek, de nem a fejedelmi városoknak és mezvárosoknak engedélyt a

szabad vallásgyakorlatra (Concessio), s itt is csak azon föltétel alatt, hogy a

protestánsok a szektáskodásról lemondanak s az augsburgi vallástétel alapján

közös egyházi rendtartás mellett egyesülnek, melyet késbb az úgy nevezett

Assecuratio által megersített. Az Enns feletti tartomány nemességének is

megadatott az isteni tisztelet szabad gyakorlása és ez biztosíttatott — habár

csak szóbelileg - - a cseheknek is, de itt is csak a közös „cseh hitvallás"

alapján, mely a luthránuskodó utraquisták és a cseh testvérek közti Compro-

missumon alapúit. Hanem azért azon vallási engedmények, melyeket Miksa

a cseheknek tett, hasonlóan azokhoz, melyeket az osztrák nemességnek

adott, utódaira is kötelezk voltak.

Miksa ugyan, ki a katholikus egyházat sem vesztette el szeme ell,

st ennek reformja végett az eddig esetrl -esetre kinevezett bizottságok

helyett az állandó zárda-tanácsot állította fel, remélte, hogy a tett intéz-

kedések következtében a vallási mozgalmak elcsendesülnek; de csakhamar

be kellett látnia, hogy csalódott. A protestantizmus Miksa országaiban azon

a szúk alapon, mely számára engedtetett, bámulatra méltó gyorsasággal

terjedt el, míg a fejedelmi bizottságok minden látogatása a kath. egyhá-

zakban és zárdákban egyre-másra fedezte ugyan fel a bajokat, de nem

bírt azokon segíteni. Azonban az ausztriai protestáns egyház is magában

hordta a romlás magvát. Az egyházi agenda, a helyett, hogy a papokat

a rút veszekedéstl visszatartva, czélúl szolgált volna, sokkal inkább a

folytonos czivódásokra szolgált alkalmul. A protestantismus legnagyobb

baja azonban, mely miatt Ausztriában nem fejldhetett, abban állott, hogy

nem volt belföldi consistoriuma, s hogy c miatt a külföldi elem túlsúlyban

volt az evang. papok közt, kik a legkülönbözbb helyekrl hivatván meg.

a legkülönbözbb véleményeket hozták magukkal, s zelotismusuk által.
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mely miatt másunnan elzettek, új hazájokat gyakran vad forrongásnak

tettek ki. És míg így rajongó anabaptisták és zelotikns kálvinisták, mérsékelt

lutheránusok és Flaccianus ellenfeleik kölcsönösen vitássá tették egymásnak

a talajt, míg más részrl a régi zárdák elpusztultak", az egykori zárda-iskolák

tönkrementek, vagy a jobban vezetett protestáns iskolák eltt hátrálniok

kellett, míg tehát a régi mint az új egyház tökéletes felbomlásba jutott : az

átalános bomlásból annál határozottabban emelkedett ki a gyarapodó rendi

hatalom, melynek Ausztria felosztása és a fejedelmi hatalomnak azzal össze-

függ gyengülése is segélyére jött, s bizonyosan nem véletlen találkozása

volt az a körülményeknek, hanem

a rendi szabadság eme fellendülé-

sének egy jelképe, hogy épen

akkor Bécsben , mint Linczben,

új országházat kezdtek építeni,

melyeknek falai közé a kor vál-

tozott szelleme vonult be.

Ellentétben testvérével, Mik-

sával, a tiroli Ferdinánd, egykor

atyjának helytartója Csehország- \
ban, az augsburgi patricius leány-

nak, Welser Filippinnek mvé-
szetszeretférje, folyton szigorúan

katholikus érzelm volt. Az új

tannak ugyan Tirolban hasonló-

kép számos híveire talált, de ezeknek a reformatio melletti állásfoglalásában

mégis inkább az egyház bajaival szemben való ellentét fejezdött ki, mint

az attól való határozott elszakadás. Csak az anabaptistáknak voltak szer-

vezett községeik, s épen ezzel a felekezettel már a korábbi kormány

alaposan végzett. A lutheri érzelmek egyházuk ügyét sem egységesíteni,

sem átalakítani nem tudták. Az a körülmény, hogy az egyetemes zsinat

Tirolban tartatott, szintén nem maradhatott mély hatás nélkül az ottani

népességre.

Ferdinánd tehát, a mint a jezsuitáktól s az ország püspökeitl

támogatva, az ellenreformatiót munkába vette, semmi nagyobb ellenállásra

nem talált. O adta Tirolnak határozott katholikus jellemét, de, minthogy

a reformatio lényegileg német, s az ellenreformatio román eredet vala,

II. Miksa.
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annálfogva itt, a két nemzet közti érintkezés határán egyik elvnek a másik

feletti gyzelme egyszersmind nemzeti színezetet nyert.

I. Ferdinánd császár harmadik fia, Károly, a stájer-ág alapítója közép?

helyet foglalt el a protestánsbarát Miksa és a szigorú katholikus Ferdinánd

között, a mint hogy országai is e kettnek a birtokai közt feküdtek. Eleintén

állítólag Károly is hajlott az új tanokhoz. Az errl való értesítés abból

a korból származik, mikor az angol királynvel, Erzsébettel való eljegyzése

fell volt szó, mely tervhez úgy katholikus, mint protestáns részrl a

legnagyobb reményeket kötötték. Mindamellett ez a házasság ép oly kevéssé

jött létre, mint a Stuart Máriával tervezett eljegyzés ; Károly inkább Mária

bajor herczegnnek adta kezét, a ki, szigorú katholikus érzelm levén,

lassankint férjét is megkísértette ez irányban megersíteni. Mindamellett

a küls viszonyok kicsikarták Károly föherczegtl , hogy a bels -ausztriai

protestánsoknak az 1 57 2-i pacificatio és az 1578-i brucki libellus által

ismételt szóbeli engedményeket tegyen. Lavinaszerleg terjedt ettl fogva

Bels -Ausztria völgyeiben az új tan. Vele tartott azzal csaknem az egész

nemesség, a városokban a nép legmíveltébb s leggazdagabb része. Épen az

a körülmény, hogy itt nemcsak egy közös egyházi agendára, de ministerium

név alatt egy egyházi kormánynak a fölállítására is eljutottak, kölcsönözte

a protestantismusnak a hatalmát és emelte ki azt oly kedvezleg az osztrák

szomszéd államok megromlott állapotai fölött.

A protestánsokra mindenütt igen hasznos volt, hogy a töröktl

fenyeget veszedelem a fejedelmeket újra meg újra kényszerítette, hogy

pénzért és csapatokért a rendekhez forduljanak, a kik minden beleegyezé-

sükért vallásos panaszaik megszntetését kívánták. A török háború ugyanis

az utolsó nyolez éves béke lefolyása után I. Ferdinánd és a porta közt

újból kitört. Utolsó hadjárata volt ez Szolimánnak, a ki, ámbár beteg s az

öregség miatt gyönge volt, még egyszer Magyarországra jött, hogy, a

mint remélte, egy ifjúkori ábrándját, mieltt meghalna, megvalósíthassa.

De költinek kívánsága, „hogy úgy himbálhassa magát, mint a cipruság,

a gyzelem szelében 1
', nem teljesedett be. Szolimán, mint egykor Kszeg

alatt, most Szigetvárnál talált váratlan ellenállásra. A vár égése az halotti

fáklyatüze volt. Az sz szultán meghalt a táborban Sziget alatt, mieltt

még Zrínyi Miklós az rség maradványával egy kirohanás alkalmával a

sokat megénekelt hsi halált szenvedte volna. Szolimán halála bevégezte

a háborút: fia Szelim megújította a fegyverszünetet a császárral.
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Egy fénysugár volt e sötét korban , hogy minden egyenetlenség

daczára, épen e harezokban, a kereszténység összetartásának eszméje els

ízben tündöklött fel. Mint már elbb Bécs megersítésére nemcsak az

osztrák rendek, hanem a birodalmi fejedelmek is, a Fugger és Pitti házak

(Florenczben) adóztak : úgy II. Miksa császár a gyri táborban a saját

országainak csapatai s a birodalomból való zászlóaljak mellett a franczia

nemesség virágát s az olasz fejedelmek csapatait is szemlélhette. Ettl

fogva feltarthatatlanúl sietett is romlása felé az ozmán birodalom, bárha

egyelre ez még nem lett is nyilvánságossá. Míg a dics Habsburg-ii, Don

Jüan d' Austria, Lcpantónál a törökök tengeri hatalmát zúzta szét, addig

szárazföldi hatalmuknak is ers gát vettetett a katonai végvidék szerve-

zésével, melynek els teremtjéül ausztriai Károly fherczeg, --ez az „új

Liutpold rgróf" — tekinthet.

II. Miksa alatt kezdtek a Habsburgok a lengyel korona után törekedni,

mire a Jagellók férfiágának a kihalása nyújtott alkalmat. Ez volt az els

eset, hogy e birodalom földjén a franczia és Habsburg házak erejüket össze-

mérték. A császár-fi, Ern fherczeg, az osztrák párt jelöltje, a választási

harezban szerencsésebb versenytársa, Anjou Henrik által legyzetett s mikor

ennek szökése után a trónt újra betöltötték, Miksát ugyan a maga pártja

megválasztotta, de az ellenpártiaktól az erdélyi fejedelem, Báthory István,

tétetett ellenkirálylyá. A két választott király közti háború kitörését a

császár halála akadályozta meg. Báthory megtartotta a trónt. Egy késbbi

kísérlete Miksának, a „Hoch- und Deutschmeister"-nek, kit István halála

után az osztrák párt a lengyel trónra meghívott, ennek fogságával és a Rudolf

császártól a svéd trónkeres Zsigmond javára kötött beuthen-i szerzdéssel

végzdött. II. Miksa 1 576 okt. 12. halt meg Regensburgban , kevéssel

fiának Rudolfnak, a ki Ausztriában, Csehországban és Magyarországban

neki utóda lett, római-német királylyá választatása után.

Miksa császár oly korban neveltetett, mikor a vallási tanok felett

vitáztak, alkudoztak s a vélekedések zrzavarából csak lassanként váltak ki

az egyes felekezetek. II. Rudolf ifjúsága ellenben abba az idbe esett, mikor

már a kath. egyház tanait tisztázta s többé nem kiegyenlítésre, hanem

ellenfeleinek meghódoltatására törekedett. Míg tehát Miksa a kétkedés

szellemében ntt fel, addig fia az új és határozott irány szolgálatában nevel-

tetett. Miksa halála fordulópontot jelöl, a mennyiben lassankint kitörésre

jutott az ellenreformatio általános irányzata, mely azután a kormányköröknél



424

és a katholikus hierarchiánál teljesen uralomra emelkedett; amazoknál azért,

mert azok azt hitték, hogy a protestantismusban mindenekeltt a politikai

ellenzéket kell leküzdcniök ; emezeknél azért, mert rájuk nézve az volt

a fdolog, hogy az uralkodó helyzet a régi egyház számára visszanyeressék.

Az ellenreformatio els kísérletei Bels-Ausztriában történtek, a hol Károly

íherczeg a jezsuiták behívása és kollégiumuknak a nekik átadott gráczi

egyetemben való megalapítása által az „Eggenberger Stift" meg a grácz-

paradiesi falusi alapítványi iskola prédikátorainak ellene mködött, és a

protestánsoknak adott Ígéretet nem vonta ugyan vissza, de mégis meg-

kísértette azt a szó szerinti értelemre szorítani. Minthogy pedig Károly azon

ígéretet a protestánsoknak csak a maga személyére nézve tette, ennélfogva

minden reményét jövend örökösébe, legöregebb fiába, Ferdinánd fher-

czegbe vetette, kit e miatt egészen a jezsuiták szellemében neveltetett s

gondosan megrzött az eretnek hatásoktól.

II. Rudolf kormányra lépte Ausztriában is fontos változást jelentett.

Hosszas megszakítás után 1578-ban Bécsben az rnapját ismét pompás

körmenettel ünnepelték. Rudolf maga és testvérei jelen voltak a körmenet-

ben. Lelkéig járó mély hatást tett a Spanyolországban nevelt és a spanyol

etiquette-hez szokott komoly császárra, a mint az ünnepély zenebona által

megzavartatott, s a miatt neki palotájába kellett visszavonulnia. A császár

áttette székhelyét Bécsbl Prágába. E naptól kezddött Ausztriában is a

katholikus reactio, mely évrl-évre nagyobb erre és foganatra kapott.

Azon engedmények ugyan, melyeket egykor Miksa a nemesi rendeknek

tett, egészben megtartattak ; de a városokban s a vidéken a protestantismus

hallgatólagos trésének vége lett. A fejedelmi városok és mezvárosokban

a lutheránus isteni tiszteletet megszntették, a papokat elkergették. A ren-

deknek megtiltották, hogy a lutheránus isteni tiszteletre jobbágyaikon kívül

másokat is bebocsássanak. Üj iskolai szervezet hirdettetett ki, s szigorú

könyvvizsgálatot hoztak be. Az ellenreformatio szolgálatában fejedelmi

biztosok járták fel az országot Khlescl Menyhért vezetése alatt, a ki, mint

ellenreformátor s a passaui püspök helyettese, azután generális vicarius

a fejedelem s a püspök ketts tekintélyével felruházva, Ausztriában úgy

segítette el a katholikus restauratio ügyéi, mint senki más. Az Enns-feletti

tartományban is hasonlóan jártak el, tekintet nélkül a városok ellenállására

s a paraszlok lelkelésére, melyet az alsó-ausztriai falusi nép hasonló zend-

lésével egyformán erszakkal nyomtak el; azután a vallási panaszokat
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visszautasították, a politikaiakat pedig (az Enns-feletti tartományban) a

Rudolf-féle interimalis által intézték el.

Morvaországban is feltnt már az egyházi pártnak egy buzgó elhar-

ezosa az olmützi püspökké kinevezett Dietrichstein Ferencz bíborosban, a

II. Rudolf császár és király.

ki Madridban született s Rómában a Collesium Germanicumban növekedetto

s fényes elléptetését mindenek eltt azon reménynek köszönhette, melyet

szellemi tehetségéhez s vallási buzgalmához kötöttek. A császári kormány,

Khlesel tanácsára, már azzal a tervvel foglalkozott, hogy Miksa császár

engedményeit ismét visszavegye, mikor egy esemény következett be, mely
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Ausztriában a protestánsoknak a túlsúlyt megint megszerezte. Ez volt az

a végzetes válság, melyet Rudolf személyisége idézett föl.

Oly idben, mikor Németországban a reformátusok közt, kiknek feje

a pfalczi választófejedelem volt, és lutheránusok közt, kiknek élén a szász

választóház állott, a szakadás mind nagyobb lett, míg a katholicismus a

tridenti zsinat határozatai által megersítve és a jezsuita-rend fegyvereivel

fölfegyverezve, a harczot az új tan ellen (ellenreformatio) megnyitotta, míg

egyszersmind a portához való viszonyok is bizonytalanok maradtak, egy

ily komoly idben csak ers uralkodó vezethette volna át a német birodal-

mat és az osztrák tartományokat minden hevesebb rázkódások nélkül a régi

bomló állapotból egy új rendezett állapotba; de Rudolf, fájdalom, az erre

szükséges tehetségekkel nem bírt.

A zárkózottságra való beteges hajlamtól korán megragadtatva, Rudolt

az els ellenállásra, mely eltte felmerült, a kormányügyektl egészen vissza-

vonult a tudományos és mvészeti foglalkozások közé, melyekben életének

oly sok csalódásáért vigasztalást keresett. Prágában a Hradsinon lev vár-

palotájában mcsarnokot állított, mely mértsége és képzettsége mellett

tanúskodott. Barátja volt a természettudományoknak is, melyek épen akkor

nagy lendületet vettek, a csillagászatnak és a vegytannak, melyek a csillag-

jóslással és alchimiával még sokszorosan összefüggöttek. Brahe Tycho és

Kepler János, a két nagy csillagász, udvaránál éltek s az támogatásával

dolgozták ki a „Rudolf-táblákat", örömest mélyedt a császár a csillagzatok

szemléletébe, melyeknek rendszeres körfutása annyira elütött az minden-

napi élete zrzavarától. De míg minden földi lét titkos okait fürkészte,

lassanként magát az igazi földi létet elvesztette szemei ell. Tanulmányai

között, melyek egy magánembernek díszére szolgáltak volna, Rudoll

megfelejtkezett császári kötelességeirl, országairól s azok vallási zavarairól,

s egészen a legméltatlanabb személyek, mint például komornoka, Láng

Fülöp, hatása alá jutott. Ide járult, hogy ehhez a nyugalom utáni vágyhoz

egy szenvedély is csatlakozott, mely épen, a mire vágyott, azt hiúsította

meg; e szenvedély volt „az uralkodási láz, de a munkára való ösztön nélkül,

mely pedig egyedül képesíthet valakit uralkodásra". Ez a boldogtalan láz

oly szakadást okozott a császár belvilágában, mely ót tönkre juttatta.

A mint 1600 óta szellemének növekv elborülása majd a dühöngés,

majd a félelem koronkénti kitöréseiben nyilatkozol!, testvére, Mátyás, mini

a család legidsbbje, azzal a tervvel lépett elé, hogy jelöljön ki valakit
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utódjává s azt vegye maga mellé segéduralkodóúl. Rudolf ekkor ilyesminek

még gondolatát is visszautasította. Erre következtek be a magyarországi

események, melyek a válságot elidézték.

Az els Habsburgok azon törekvésükben, hogy Magyarországot egyéb

országaik kötelékébe beilleszszék, annál nagyobb ellenállásra találtak, mert

II. Rudolf díszsisakja.

már a [agellók kora óta a nemesség hatalma az egész nyilvános élet felett

túlsúlyra jutott, s minden kisérlet, hogy a gyepl szilárdabb tartása által

ez a közbi es ország a portával való harezban biztosíttassék, mint az si

alkotmányba való beavatkozás tekintethetett. Már I. Ferdinánd kormánya

ellen, a ki a végvárakba a magyar csapatok helyett idegen (többnyire

német) zsoldosokat helyezett, a nádori állást hosszabb idn át betöltetlenül

hagyta s az országot helytartó által kormányoztatta, szemrehányások emel-

kedtek, melyek évek folytán, a mint a politikai panaszokhoz vallásiak is
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járultak, még hangosabbakká váltak. A mint tehát Rudolf egy meglehets

szerencsével viselt török háború következtében (1603) Magyarország és

Erdély tekintélyes része felett uralomra jutott, pillanatnyi túlhatalmát arra

akarta használni, hogy a protestánsokra általános csapást mérjen: ekkor

felkelés tört ki, melynek élére Bocskay István lépett, kit Erdély fejedelmévé

választott, s Magyarország is fejedelmévé kiáltott ki, s kit a törökök is

támogattak úgy, hogy az hajdúi akadálytalanul özönlötték el Morvát,

Stiriát és Ausztriát. A magyarok ugyan készek voltak, ha nemzeti, rendi

és vallási szabadságaikat biztosítják, a Habsburg-ház uralma alá visszatérni,

de csak Mátyás fherczeggel akartak egyezkedni, s egyszersmind azt kíván-

ták tle, hogy már most Magyarország királyává legyen.

Ezek az állapotok a Habsburg-ház többi tagjait mély aggodalmakkal s

nehéz gondokkal töltötték el. Ok tehát összejöttek, hogy Rudolfot, a ki ntlen

vala, újból kényszerítsék, hogy legidsebb testvér-öcscsét, Mátyást, jelölje

ki utódjául s vele már most a szükséges fhatalmat oszsza meg a végre,

hogy így Magyarországgal és a törökökkel egyezkedhessek. Rudolf azonban

eleintén csak az utóbbi tekintetben volt hajlandó engedékenységre; megadta

a kivánt fhatalmat s kinevezte Mátyást helytartójává Magyarországban.

De, a mint aztán a béke elibe nehézségeket gördített, melynek létrejöttét

pedig a viszonyok sürgetleg ajánlani látszottak, a család tagjai, mint elbb

Linzben, második családi tanácsra gyltek össze Bécsben; ennek eredményéül

tekinthet az 1606 ápril 25-iki híres szerzdés. Ezen, eleintén titokban

tartott szerzdésben kijelentették közösen a föherczegek, hogy k országaik

sajnálatra méltó állapotának s a császár betegségének láttára, noha rendkívül

fájlalják , érett meggondolás után semmi más kibontakozási módot nem

találhattak, mint a fennálló családi szerzdések és házi törvények erejénél

fogva a maguk és minden többi kiskorú föherczegek nevében az elsszülöttet

a család fejévé és védelmezjévé választani, t szóval, tettel támogatni, s ha

hasonló okból császárt kellene választani, t teljes erejkbl e méltóságra

segíteni. így köthetett aztán Mátyás Magyarországgal Bécsben, a törökökkel

a Zsitva-toroknál békét. De. minthogy Rudolf és Mátyás közt az ellentét

nem csökkent, a „Habsburgok közti testvérviszály" háborúra vezetett,

melyben Rudolf egyik koronáját a másik után hullatta le a fejérl.

A magyarországi, a morva és ausztriai rendek szövetkeztek Mátyással, ki

egy sereggel megjelent Prága alatt s Rudolf kényszerült ez országokai

neki átengedni.
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Ekkor, hogy legalább Csehországban a felizgatott kedélyeket lecsen-

desítse. Rudolf a protestánsok javára kibocsátotta az úgy nevezett felség-

levelet. Egyszersmind kísérletet tett, hogy unokatestvérének, az ifjú Lipót

fherczegnek s passaui püspöknek a segítségével az elvesztett országokat

visszaszerezze. De hiában. A Lipót által gyjtött „passaui hadinép "-nek,

miután rettenetes pusztítások közt Prágáig nyomult és a Kleinseitét ugyan

bevette, de az ó- és újvárost hasztalan támadta meg, Mátyás király közelg

felment serege ell vissza kellett vonulnia s Rudolfnak még Csehországot

is testvére számára átengednie. Attól a szégyentl és attól a fenyeget

veszélytl, hogy testvére javára a császári koronát is elveszítse, megszaba-

dította Rudolf császárt nem sokkal azután bekövetkezett halála.

A választófejedelmek az új császár választáskor, melyet Rudolf szellemi

állapota, majd halála szükségessé tett, a Habsburg-házat eleintén mellzni

akarták. Minthogy azonban a többi fejedelmi házakból, melyek e tekintetbl

szóba jöhettek volna, senki sem volt képes vagy kész arra, hogy a császári

koronát viselje , végre mégis megegyeztek Mátyás fherczeg császárrá

választásában.

Mátyás már akkor ötvenöt éves volt. Egykor mint fiatal ember,

elégedetlen levén a renyhe visszavonult élettel , melyre magát mint ifjú

fherczeg kárhoztatva látta, becsvágyától és álbarátoktól félrevezettetve,

testvére tudta nélkül Német -Alföldre szökött, hol azt remélte, hogy sze-

mélyes tulajdonai által el fogja érni, a mit II. Fülöp fegyverhatalommal nem

érhetett el, nevezetesen az elszakadt Német-Alföld kibékítését s talán az

a felett való uralmat is. De nem sokára szégyennel kellett beismernie, hogy

csak idegen törekvések eszközéül szolgált ; csakhamar visszatért tehát

hazájába. A sajátszer viszonyok azóta t oly állásba emelték, mely a

legmagasb becsvágynak is hízeleghetett, de ö nem mutatta magát arra

rátermettnek. Azután is, mint az eltt, Mátyás függ maradt a mások

tanácsától, kik között Khlesel, most bécsi püspök, késbb bíboros is, mint

a titkos tanács igazgatója, foglalta el az els helyet.

Ide járult, hogy Rudolf letétele nem volt oly jó következmény

Mátyásra, mint a rendekre. Minthogy nemcsak a katholikusok, hanem a

protestánsok is közremködtek ez eredmény létrehozásában, a Miksa-féle

engedmények visszavonásáról épen e miatt szó sem lehetett. St inkább a

kifejldésnek, melyet a viszály vett, az volt a természetes következése, hogy

mindazok, kik a fherczeg fölemeltetésére közremködtek, jutalmukat várták
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s még csak kétség sem lehetett benne, hogy azt azon részesség arányában,

melyet abban Magyarország, Ausztria és Morvaország rendéi vettek, Mátyás-

nak meg kell adnia. Mátyás ezt csak bens elégedetlenséggel tette. A morva

hódolati országgylésen kijelentette, hogy inkább az uralomról mondana le,

hogysem általános, a királyi városokra is kiterjed vallásszabadságot adjon,

s csak Zerotin mérsékl fellépésének volt köszönhet, hogy a rendek azon

biztosítással, hogy vallása miatt senki üldöztetni nem fog, megelégedtek.

Ausztria protestáns nemessége is a kivánt engedményeket csak bajjal

vívhatta ki. Csak a mikor a protestáns rendek egy gylésen Hornban

kijelentették, hogy a hódolatot addig nem tehetik meg, mig kivánataik nem

teljesíttetnek, engedett Mátyás s adta ki az úgy nevezett alkuegyezséget

(Capitulationalis resolutio, 1609.), mely Ausztria minden lakosainak — a

városiaknak is — a vallásszabadságot megadta, a nemesi rendeknek ezenfelül

az istentisztelet szabad gyakorlatát is. Ez csaknem épen abban az idben

történt , mikor Rudolf a cseh protestánsoknak , a már elbb említett

felséglevelet volt kénytelen kiadni, mely az 1575-iki vallástétel híveinek:

nemeseknek, polgároknak és parasztoknak szabad vallásgyakorlatot, tem-

plomépítési jogot, egyetemet, külön consistoriumot és a védelmezkben

(defensorok) ügyeiknek önálló rendezésére egy-egy rendi tisztviselt

engedett. Minthogy a felséglevél egyszersmind Morvára is érvényes volt

és egy hónappal késbb Sziléziában is hasonló oklevél állíttatott ki, s

minthogy Mátyás koronázásakor Magyarországban hasonlóképen a rendek

minden kivánatába beleegyezett, annálfogva azon országok területén, melyek

felett a legrégibb német habsburgi ág feje közvetetlenl uralkodott , a

protestantismus oly szabadságot élvezett, a milyenre I. Ferdinánd óta

hiában törekedett.

A mi azonban Ausztria protestánsainak magatartását szilárddá tette,

az nem annyira az okleveli engedmények birtoka, mint inkább azon közös

érdekek tudata volt, mely ket magyarországi, csehországi s németbirodalmi

hitrokonaikkal összeköté. Németországban is közeledett minden az eldöntés

felé. A vallásbéke csak a katholikus és a lutheránus rendek közt köttetett;

az, hogy a kalvinismus mint harmadik fél ahhoz hozzá járult, st a két

másik felekezet rovására mindinkább elharapódzott, az oly tény volt. mely

már maga is úgy tekintetett, mint az alig megkötött béke megszegése.

A valláspártok már mint két fegyverzett szövetséges állottak egymással

szemben : az unió, melynek élén egy kálvinista. IV. Frigyes, a pfalczi
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választófejedelem állott, és a liga, melyet a katholikusok alkottak I. Miksa

bajor herczeg alatt. Már az unió, melynek lelke Anhalt-Bernburgi

II. Keresztély herczeg, a választó fejedelemnek felspfalczi helytartója volt,

szövetséget kötött egy részrl IV. Henrik franczia királyival, más részrl

az osztrák protestáns rendekkel. Wittingauban, Rosenbergi Wok Péternek,

Mátyás császár és király.

e hires nemzetség utolsó törzsfentartójának a várában futottak össze az

összeesküvés szálai, mely magát Bels-Ausztriát is megkísértette körébe

vonni, s melynek végczélja a Habsburg-ház teljes romlása s a habsburgi

birodalom felosztása volt. Már a két vallási párt között Németországban a

háború nyílt kitöréssel fenyegetett, mikor IV. Henriknek és IV. Frigyes

választófejedelemnek csaknem egyidben bekövetkezett halála, mely Franczia-

országban úgy, mint a Pfalczban gyámi kormányzást tett szükségessé, a

háborút egyszerre elhárította.



432

A Rudolf kormánya elleni közös támadás az osztrák tartományok

rendéit is közelebb hozta egymáshoz s felköltötte bennök a gondolatot,

hogy kölcsönös összeköttetésüket, mely eddig ideiglenes jelleg volt,

maradandóvá tegyék. Nevezetesen Tschernembl Erazmus báró, a protestáns

pártnak egyik szóvivje Ausztriában, azon törekedett, hogy a monarchiát

federativ köztársasággá alakítsák át monarchikus fvel, oly formán, a mint

ez az államforma Lengyelországban, a nemesi szövetkezés klasszikus földjén

kiképzdött. Ez a szövetség ugyan elször csak a megszerzett vallási és az

öröklött politikai szabadságok oltalmára szolgált volna; de elre látható volt,

hogy az csakhamar más esetekre is ki fog terjesztetni, mihelyt a rendeknek

sikerül, törekvéseik második czélját, egy önálló hadsereg fölállítását elérni.

E szövetkezés gondolata annál nevezetesebb tény, mert az eszményi

alapokat oly állam számára kísérté meg megszerezni, melyet saját birtokosa,

a habsburgi dinasztia sem tekintett még egy feloszthatatlan egésznek. Talán

egy geniális államférfi ez eszmét felhasználhatta volna, hogy abból felette

jelentékeny, s egészen más következményeket vezessen le, mint az volt,

mely a rendek szemei eltt lebegett. De Khlesel bíboros sem volt Richelieu.

a ki értette volna a széthúzó elemek összekapcsolását és az államnak, mint

legfelsbb czélnak szolgálatára szentelését. Khlesel kormányzatában nem

hiányoztak ugyan az ily törekvések, de ezek csupán a habsburgi országok-

számára I. Ferdinánd által megkisérlett középponti parlament megalapítá-

sára vihetk vissza.

A régi törzstartományok összetartozóságának még az T. Ferdinánd

végrendelete kifejezést adott ugyan ; de a bekövetkezett lelosztás az össze-

tartozóságon mégis csorbát ejtett. A legfontosabb kérdésekben - - így neve-

zetesen a vallásiakban — a három német-osztrák országcsoport a maguk

külön útjaikon jártak, s az átalános érvény kormányelvek megszüntetésével

azon középponti állások hatása is, melyeknek rendelkezései azeltt szabályo-

zók voltak, egyes, részben újonnan szervezett országos állások, mint p. o.

a török-veszély miatt Bels-Ausztria számára alapított udvari haditanács

jelentsége eltt háttérbe szorultak
;
pedig épen a török ügy volt az a

tanácskozási tárgy, mely egy teljes osztrák' parlamentnek alapjául szolgál-

hatott volna, a mint ezt Khlesel a linczi egyetemes összejövetel alkalmával

csakugyan meg is kisértette. De akkor ez a gylés is csak torso maradt.

A kísérletei a rendek bizalmatlansága hiúsította meg, a kik aggódtak, hogy

i megszavazott csapatok nem a torokok ellen, hanem ellenök fognak



Khlesel Menyhért.

fordíttatni, vagy pedig a törökök netalán! legyzetése esetén a császári hata-

lom emelésére használtatnak föl. Más részrl pedig Mátyást sem lehetett

rávenni, hogy a rendektl kívánt kölcsönös szövetkezéshez kezet adjon.

Ámbár Khlesel eddig a legnagyobb buzgalommal szentelte magát az

ellenreformatio mvének, mindamellett mégis az hatásának lehet tulaj-

donítani azt a közvetít irányt, melyet a császár a viszálkod birodalmi
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pártok közt fentartani törekedett. De epén Khlesel ezen közvetít iránya

ellen fordult Spanyolország, a liga és Ferdinánd stíriai fherczeg.

A stíriai Ferdinánd, késbb mint császár e néven második, szüléinek

kivánata szerint, Gráczban kezdett tanulmányait Ingolstadtban folytatta,

hogy buzgó hit nagybátyjának, V. Vilmos bajor berezegnek, a felügyelete

alatt unokatestvéreinek, nevezetesen a tehetséges Miksának, a társaságában

és az ottani jezsuiták utasítása szerint a katholicismus jövend bajnokává

képezze ki magát. Rajongó lelkesedéssel ragadta meg Ferdinánd a neki

szánt feladatot. Tanulmányainak bevégzése után visszatért Gráczba, a hol,

minthogy atyja idközben meghalt, a hódolatot fogadta. Azután pedig,

hogy magát feladatára méltókép elkészítse, Itáliába utazott, meglátogatta

a pápát Ferrarában, térdelt a szent helyeken Lorettóban és Rómában s

fogadást tett, hogy még saját életének a veszélyeztetésével is ki fog irtani

öröklött tartományaiból minden szektát s eretnekséget. Hazatérve, hozzá-

fogott fogadalma betöltéséhez, daczára világi tanácsadói és a császár intésé-

nek, ki a fenyeget török veszélyre s a birodalombeli nehéz viszonyokra

hivatkozott, daczára a nemesség makacs cllénmondásának, daczára alattvalói

többszörös lázongásainak, daczára az evangélikus birodalmi rendek haragos

felszólalásainak, s daczára az elkeseredésnek, mely a protestánsok közt

Németországban mindenütt nyilvánult, tüzelve anyjától és a pápától, vala-

mint kétségtelenül gyóntatójától s más gráczi jezsuitáktól, de vezettetve

bizonynyal azon politikai meggyzdéstl is, hogy az evang. rendek a

vallásszabadságért való küzdéssel a fejedelmi hatalom megszorítására való

törekvést is összekötötték, s hogy az egyházi ellentétek merevsége s a vallási

nézeteknek a hívk kedélyére való hatása mellett, az oly alattvalók hsége,

kik más "hithez tartoznak, nem lenne biztos.

Ferdinánd kormányának e szerint ketts jelleme volt: folytonos harcz

volt az egy részrl a rendi hatalom ellen, s más részt harcz a protcstantis-

mussal. A kezdetet ez utóbbival tette. Két férfiú volt, kik ez ügyben

Ferdinándot a legbuzgóbban szolgálták, a lavanti és a seckaui püspökök,

Stobaeus György és Brenner Márton. Az el lenreform atio Bels-Ausztriában

három ízben lépett föl : 1598, 1600 és 1628-ban. Elsben a protestáns

papokat és tanítókat utasították ki, azután a polgárrendet és a parasztságot

reformálták. Reformáló bizottságok járták fel az országot, a templomokat

visszaadták mindenütt a katholikus papoknak, s a kath. isteni tiszteletel

bevitték ismét mindenüvé. A protestánsoknak választásukra hagyták, hog)
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visszatérjenek a régi hitre, vagy kivándoroljanak. Sokan ez utóbbit tették.

A rendek hasztalan fordultak hitsorsosaikhoz. Utoljára a nemességre magára

került a sor; ettl elször az istentiszteleti szabadságot tagadták meg,

késbb pedig, mikor a katholicismus a többi osztrák tartományban gyze-

lemre jutott, az egyéni lelkiismereti szabadságot is megvonták".

Lelkünk bizonyára elborzad azon eszközöktl, melyekkel itt Bels-

Ausztriában a vallásos kérdés megoldatott. A számzöttek hosszú sorát

tekintve, azon meggyzdés ell sem zárkózhatunk el, hogy ez által

Német-Ausztriára nézve a szellemi és anyagi er egész tömege ment

veszendbe. De a kölcsönös türelem emberies fogalma azokban a zord

idkben egészen ismeretlen volt. S minthogy akkor gyakran épen a

protestáns fejedelmek is megtették, hogy puszta hitbeli véleménykülönb-

ségért alattvalóikat irgalom nélkül elzték, a hasonló eljárásért nem lehet

épen csak kizárólag Ferdinándnak tenni szemrehányást, hanem tulajdonítani

kell azt inkább a kornak, melyben a hitbeli buzgóság csak akkor elégedett

meg, ha ellenfelét elpusztította. Ez volt az els eset, hogy azok az eszmék,

melyek a Habsburg-ház spanyol ágánál uralkodók voltak, a német ág egyik

fejedelmében teljes kitörésre jutottak. Bizonyára a spanyol II. Fülöppel

Ferdinándot nem lehet egy színvonalra állítani ; erre nézve Ferdinánd

a politikai dolgokban nagyon is függ volt tanácsosai véleményétl s a

lelkiismereti dolgokban gyóntatójától. Spanyol nagybátyja sötét komoly-

ságától is megkülönböztette t valójának vidámsága és nyájassága s az a

jóindulat, melyet mindenki iránt, a legszegényebb s a legcsekélyebb iránt

is mutatott. De nagyon hasonlított hozzá arra a hatásra nézve, melyet

a vallási nézeteknek is egész életére s magaviseletére engedett. Ferdinánd

teljes szinteséggel szentelte magát az egyház szolgálatára, komolyan vette,

a mit mondott, hogy: „inkább akar egy pusztaság felett uralkodni, inkább

koldulni s testét darabokra szaggattatni, mint az eretnekséget trni".

Szívbl jöv jóakarat alattvalói lelki üdvössége iránt ép úgy, mint a mélyen

gyökerez meggyzdés, hogy eszköz Isten kezében, kiválasztva arra,

hogy Isten büntetésével sújtsa a makacs eretnekeket, ösztönözték t egyaránt

újjáalkotási müvében.

Ferdinánd papi tanácsadói azon pártból valók voltak, mely az államnak

az egyházzal szemben semmi jogot sem engedett. Hogy ily álláspontról

sem az nem volt lehetséges, hogy a világ folyásába önállóan beavatkozzék,

sem az, hogy a politikai életet elfogulatlanul szemlélje, az épen "l\
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bizonyos, mint az, hogy magának e fejedelemnek eleteben, kinek inkább

egy fpásztor, mint egy világi uralkodó erényei jutottak osztályrészül, szintén

voltak pillanatok, melyekben a reális viszonyok kérlelhetetlen hatalma fölébe

kerekedett azon eszméknek, melyek rajta uralkodtak. Ferdinánd a más

lelki nagysága iránt sem volt érzéketlen, bárha ellenségénél tapasztalta is

azt. Mikor késbb a Lützennél elesett hs svéd királynak vérrel bemocskolt

kabátját vitték elébe, így kiáltott fel: „Inkább szerettem volna, ha él sokáig

s boldogan tér vissza hazájába, csak a békét Németországban elérhettük

volna !

" ; oly szavak, melyek bizonyára nem csak annak, kirl mondva

voltak, hanem annak is, a ki azokat mondta, becsületére válnak.

Ilyen volt a fejedelem, kit rokonai már most Mátyás császár utódjául

jelöltek ki. Mátyásnak ugyanis nagynénjével, Anna, tiroli fherczegnvel

való kési házasságából nem levén gyermeke, a habsburgi herczegek közt

aggodalom támadt, hogy Magyar- és Csehország rendéi egyenes örökös

hiányában Mátyás halála után az alkalmat nem fogják-e felhasználni, hogy

a trón felett tetszés szerint rendelkezzenek ; azt kívánták tehát Mátyástól,

a mit egykor Rudolftól, t. i. hogy az eshctleges trónörökösnek Magyar-

és Csehország koronáját még a maga életében fejére tegye. Örökösei két

testvére, Miksa és Albert fherczeg voltak ; de ezek öregek és betegesek

levén s a tiroli ág már Ferdinánddal az alapítóval kihalván, szívesen

lemondtak jogaikról legközelebbi rokonuk s unokaöcscsük, Ferdinánd

stíriai fherczeg javára. Ferdinánd 1617. Csehországban, s 1618. Magyar-

országon trónutódnak elösmertetett és megkoronáztatott. Csehországban,

hol a korona 1526 óta a Habsburg családban örökl volt, de ez az örökö-

södési jog Mátyás királylyá választatása által megszakíttatott, a korona

tanácsosai még azt is kivitték, hogy a megfélemlített ellenzék ellenére

Ferdinánd nem „választatott", hanem „elfogadtatott" királylyá. Magyar-

országban ugyan választás történt, de a rendek azt a fontos „magyarázatot"

adták, hogy szabad választási joguknak hangoztatásával az osztrák uralkodó

ház kizárását épen nem szándékolták, hanem ennek tagjaira folytonosan

köteles tekintettel lesznek.

Bizonynyal a vallási ügy volt az, melynek csakhamar Csehországban

azt a pusztító tüzet kellett fölgyújtani, mely nem sokára aztán rettent

mértékben terjedt el a szomszéd országokra s idegen hatalmak küzdterévé

tette a német birodalmat, s ennek habsburgi uralkodóját végs romlással

1 < 1
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mennyiben Ausztria protestantismusát és rendisegei: romba döntötte, tért

teremtett ennek tökéletesítésére, az új szabású korlátlan monarchia fölépíté-

sérc is, mi ellen az ellenfél minden törekvése hasztalan volt.

A könnység, melylyel Mátyás császár unokaöcscsének, a stíriai

Ferdinándnak Csehország királyául való elösmertetését keresztülvitte, fel-

bátorította a koronát és pártját, hogy a Rudolf-féle felséglevelet s a két

felekezet rendéi közt ennek kapcsán létre hozott „egyességet", mely a

protestánsoknak jogot adott a királyi birtokokon, melyekhez a papiak is

számíttattak, egyházakat és iskolákat építeni, többszörösen megsértsék,

így Braunauban az ottani zárda területén épített templomot a protestánsok

ell elzárták; Klostergrabban, a prágai érsek egy kis városkájában, egy

másikat leromboltak. Azt is megkísértették, hogy a királyi városokat

a rendektl elválaszszák s a protestáns papság közt szakadást támaszszanak,

az utóbbit azon szándékból, hogy a papság egy részét az 1609 óta eltörlött

ó-utraquismus isméti fölvételére indítsák. .

De az orszáo- valódi hangulata fell csalódásban voltak. Ezen intéz-
el o

kedések, melyek csak a közelg általános visszahatás hírnökeiül tekintettek,

iszonyú felindulást idéztek el, mely az unió fejeitl s a pártvezérektl

Csehországban magában szíttatva, a cseh nemesség fölkelésében jutott

kitörésre. Kétszáz évvel azeltt Prágában az ablakból való kidobás adta

meg a jelt a husszita háború kitörésére ; hasonló volt ez az eset, mely

ép úgy a harminczéves háború drámájának eljátékát nyitotta meg.

A császár betegágya mellett Bécsben — mert Rudolf halála után

a székhely oda tétetett vissza — kellett most dönteni, vájjon a fölkelést

Khlesel értelmében engedékenység által kell-e lecsillapítani, vagy inkább

Miksa és Ferdinánd véleménye szerint alkalmul kell fölhasználni, hogy

.a csehek engedetlenkedésének egyszer mindenkorra erszakkal is véget

vessenek. Khleselnek az udvartól való erszakos eltávolítása által a cse-

lekvés pártja szabad kezet nyert annál is inkább, mert a háború föllobogása

közben Mátyás császár — 1620 márcz. 20-án - - elhunyt. Mint egykor

a középkor végén, úgy szállott át most is a stíriai ágra az összes német-

habsburgi birodalmak s országok birtoklása.

Bizonyára egyelre inkább csak igényekrl, mint sem biztosított

birtoklásról lehetett szó. Minthogy a felkelés nem annyira a császár, mint

inkább Ferdinánd jövendbeli kormányzása ellen irányúit, melytl a fel-

kelknek okuk volt félni, annálfogva megegyezésrl szó sem lehetett.
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A fölkelk hatalmukba ejtettek magát a kormányhatalmat, fölszereltek egy

rendi hadsereget, melynek élére gr. Thurn Mátyás Henrik, a fölkelés

findítója állott, s szolgálatukba fogadták azon id legjelentékenyebb zsoldos

vezéreinek egyikét, gr. Mansfeld Ernt.

Már egyezkedtek a csehek a pfalczi választófejedelemmel koronájuk

elfogadása iránt; már Morvaország, Szilézia és Fels-Ausztria csati akoztak

a fölkeléshez ; már közeledett gr. Thurn egy sereggel Bécs falaihoz, s

Bels-Ausztriában és Magyarországban is forrongtak, mikor Alsó-Ausztria

protestáns tagjai, Starhcmberg Jakab Pál vezetése alatt a várpalotában

megjelentek s Ferdinándtól fenyegetések közt követelték, hogy kívánataikat

teljesítse. Ügy látszott, hogy a Habsburg-háznak a forradalom örvényébe

kell elsiyednie. Annál emlékezetesebb volt a pillanat, melyben a fherczeg-

nek, a ki palotájában a protestánsok erszakos követeléseit bátran vissza-

útasítá, a Dampierre ezred vasasainak trombitaszava, kiket gr. Buquoy

segélyére küldött, megmenekülését jelentette. S nem kevésbbé emlékezetes

fog maradni, hogy Ferdinánd, a mint Thurn elvonulása által a legnyomasz-

tóbb veszélytl megszabadult, annak helyes méltánylásával, hogy mi forog

a koczkán, az ellenséges országon át Frankfurtba sietett s magának és

családjának a császári koronát megmentette.

Ezáltal bizonyára ép úgy, mint azon gyzelem által, melyet Buquoy

Netolicnál Mansfeld fölött kivívott és a mely Thurnt Csehországba való

visszavonulásra kényszerítette, csak egy része fordult el azon veszélyeknek,

melyek- Ferdinándot s családját fenyegették. Mert ugyanazokban a napokban,

melyekben Frankfurtban német császárrá választatott, nyilvánították t a

csehek trónvesztesnek s választották királyukká V. Frigyes pfalczi választó-

fejedelmet. Nem sokkal azután fölkelt Bethlen Gábor erdélyi fejedelem

is, és nemcsak Magyarország nagy részét hódította meg s nemcsak Bécs

eltt jelent meg a Thurn alatti csehekkel szövetségben, hanem kijelentette

azt a szándékát is, hogy Ausztriát, Stiriát, Karinthiát, Krajnát hatalmába

keríti s már most magát protestáns párthíveitl Magyarország fejedelmévé

választtatta. Ferdinánd egy fegyverszünetben kénytelen volt Bethlen

Gábornak Magyarország nagy részét átengedni úgy, hogy ez a korona

is elveszettnek látszott családjára nézve.

Ferdinánd a császársággal erkölcsi tekintetben sokat nyeri
;
de küls

segédeszközöket — csapatot, pénzt — ez a méltóság- nem teremtett. Annál

eredményesebbnek mutatkoztak egyezkedései a pápával, Spanyolországgal,
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Miksa bajor herczeggel, mint a liga fejével, meg a szász választófejedelem-

mel. Bizonyára nem súlyos áldozatok nélkül, a mennyiben kénytelen volt

Miksának az Enns feletti tartományt, a szász választófejedelemnek Lausitzot

elzálogosítani ; de mégis megnyerte Ferdinánd e fejedelmek segélyét, míg

ellenfelét, Fridriket, saját apósa, I. Jakab angol király és az unió, mely csak

a Pfalcz védelmére akart fegyvert viselni, egyiránt cserben hagyta. Csak a

cseh „ confoederatio " jutott egyezségre az osztrák és magyar protestánsokkal,

s így ennek következtében az ausztriai protestánsok seregeiket a cseh

hadsereghez csatolták s Bethlen Gábor is, most Magyarország királyává

választva, újból fegyvert ragadt. De a döntésre nézve az igen késn jött.

Spinola spanyol tábornok közeledett a Pfalcz felé, a bajor herczeg Fels-

Ausztria fell nyomult be Csehországba, míg a szász választófejedelem

Lausitz és Szilézia hódolatát fogadta. A döntés azonban Csehországban

történt ; a Tilly alatti ligisták gyzelme a Fejér-hegynél Prága mellett

(1620 nov. 8) a „ hó-király "-t számzött, hontalan szökevénynyé tette.

A Fels-Pfalczot Bajorország, az Alsó-Pfalczot a spanyolok foglalták el,

az unió feloszlott s a pfalczi tartományok a megüresedett választófejedelmi

méltósággal együtt, mint gyzelemdíj, bajor Miksára szállottak át.

Ferdinánd igaz joga gyzött ; de, valamint minden erszakos változás

súlyos következményeket von maga után az államéletben, úgy történt itt is.

A szomorú kivégzések az altstadti ringen Prágában a régi korszak végét s

egy újnak a föltetszését jelentették Csehországra nézve. Mély szakadás támadt

ez ország történetében, mint Rudolf felséglevelén, melyet Ferdinánd császár

sajátkezleg vágott szét. Végén állunk egyszersmind azon egyházi mozgalom-

nak is, mely kétszáz éven át vulkáni ervel reszkettette Csehország talaját

s a mely most jelvényével, a tein-egyházi nagy kehelylyel, utolsó reményét

is letnni látta. Mert a rendi forradalom az egyházi ellenzéket is magával

vonta az örvénybe, melyben mind a ketten elmerültek. A legitimitás elvével

gyzött egyszersmind a katholikus elv is úgy, a mint az a jezsuita rendben

nyilvánult. Mennyire hatja át a két elv egymást, attól függött nem csak

Csehország legközelebbi jövendje, hanem az egész habsburgi monarchiáé

is, a mint hogy ez elvek az akarat nélküli engedelmességet és a feltétlen

alárendeltséget az államéletbe is átvitték. Az új absolutisztikus fejldés

elször Csehországban nyilatkozott, hol az utraquista papság üldözésével

kezdték, melyet a lutheránus papokra is átvittek s végre az országban

a protestánsokra általában kiterjesztettek. Es így, a mint a reformáló

56
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bizottságok és az ket kisér Lichtenstein-dragonyosok a vallásos dolgokban

minden ellenállást erszakkal levertek, a hódítás jogára támaszkodó 1627-iki

„megújított tartományi szervezet" sem talált semmi ellenállásra sem ; ez

aztán mindenek eltt a rendi választási jog utolsó nyomait semmisítette

meg s a katholikus egyház kizárólagos uralmát proklamálta. Csehországban

nem volt többé ellenzék. A régi nemesség protestáns része kivándorolt,

jószágai elkoboztattak. E birtokváltozás által, min csak nagy felkelések

következtében szokott fellépni , a régi nemesség jószágai bevándorlóit

nemzetségekre szállottak át, melyekrl remélték, hogy saját érdekük a

dolgok új rendjéhez fogja ket csatolni.

A mi Csehországban történt, az történt Morvában is. Bekövetkezett,

a mit egykor Zerotin a felforgató pártnak intleg mondott: „sokat akart,

hogy mindent elveszítsen". Valamint a cseh, úgy a morva tartományi

szervezet is átvizsgáltatott, a mint ott, úgy itt is keresztül vitetett, -

Dietrichstein bíboros véleménye szerint - - az ellenreformatio, így neveze-

tesen az anabaptistákkal szemben, a kik Magyarország felé fordultak, hol

a szorgalmas iparz jövevényeket örömmel fogadták. Sziléziában maga

a szász választó fejedelem az ország meghódítása alkalmával alattvalóinak

a hit dolgára vonatkozólag engedett ,, accord

"

-ot nem sokáig tarthatta fenn.

Nem kevésbbé gyzedelmeskedett az ellenreformatio Ausztria Enns alatti

tartományában. Az Enns feletti tartományban dlt el a vallásharcz utolsó

véres ütközete. A parasztok felkelése volt ez Fadinger István vezérlete

alatt, a ki ép úgy ellene fordult az egyházi elnyomásnak, mint a bajor

idegen uralomnak, de az „evang. keresztény sereg" vezérének halála után

hamar legyzetett, mire ebben a császártól ismét visszaváltott tartomány-

ban is gyzött a hitegység. Csak Magyarországban nem változtathatta meg

Ferdinánd az egyházi szervezet és a politikai alkotmány állapotát szemben

a folytonos veszélylyel, mely a kálvinista Bethlen Gábor részérl fenyegette,

miután ez a nikolsburgi békében (1622) a koronáról maga lemondott.

Eleintén a gyzelem gyümölcseit nem merték mindjárt teljes mértékben

kizsákmányolni; ez csak akkor következett be, midn Ferdinánd helyzete

Németországban is megersödött. Az unió felbomlott. Mansfeld hasztalan

folytatta Fridrik, a számzött pfalczi gróf mellett a háborút; hiában fogtak

ugyanazért az ügyért fegyvert egymásután a halberstadti administrator,

a „vakmer" Keresztély braunschweigi herczeg, György-Frigyes badcn-

durlachi rgróf, s végre IV. Keresztély díin király. Mindannyinak hátrálnia
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kolk-tt Tillynek a ligisták vezérének hatalmas hadvezéri talentuma eltt.

Eleddig a császár a háborút a liga csapataival viselte ; most támadt egy

férfi, a ki t ezen nyomasztó érzettl megszabadította. Ez a férfi Wallen-

stein volt.

Wallenstein (Waldstein) Albrecht az Élbe melletti Hefmanitzban

született 1583. szept. 24-én egy régi cseh nemesi család kisebb vagyonú

ágából. Szüli protestánsok voltak; maga, korán árvaságra jutva, az

olmützi jezsuita kollégiumban kath. vallásra téríttetett. Különféle utazások

után Wallenstein a császári hadseregbe állott be, s a törökök, meg a velen-

czeiek elleni hadjáratokban mint derék tiszt tüntette ki magát. Megházasodott,

elvevén egy koros, de gazdag özvegyet, Landecki Nikes Lucretiát. Harrach

grófnövel kötött második házassága közelebb hozta t az udvarhoz. Nem
sokára volt a leggazdagabb s a leghatalmasabb

ember Csehországban, mert a felkelk elkobzott

jószágait olcsón megvásárolva, vagyonát rend-

kívül megszaporította. A császár Friedland her-

czegévé tette. De a Wallenstein becsvágyó tervei

már messze túlcsapongtak Csehország határain

akkor, mikor a császár azt az ajánlatot tette neki,

hogy saját költségére állítson fel egy sereget. Ez

alkalommal kérdezték tle, vájjon kötelezheti-e

magát, hogy 20.000 embert táborban tarthat;

a válasz az volt : nem húsz, de ötvenezerét. Wallenstein ugyanis hitte, hogy

azon kor legtöbb hadvezéreinek példája szerint egy sereget zsarolások és

zsákmányolások által annál könnyebben eltarthat, mennél számosabb az.

Mint a császár generalissimusa, kiterjedt teljhatalommal felruházva, meg-

üttette a toborzó dobot, s minthogy a katonáknál nem a vallásra és

nemzetiségre, hanem csak a harczi bátorságra s vitézségre nézett, négy

hét alatt a sereg együtt volt.

A várakozások, melyeket hozzá kötöttek, fényesen teljesúltek. Wallen-

stein megverte Dessaunál Mannsfeld grófot és futásra kényszerítette ; egyesült

Tillyvel, a dán királyt a dán szigetekre szorította s a mecklenburgi herczegtl

elfoglalta az országát. Ferdinánd csakhamar oly hatalom felett parancsolt, a

milyen a birodalomban V. Károlynak legszerencsésebb napjaiban sem állott

rendelkezésére. Azonnal kötöttek is ahhoz mindenféle messzecsapongó

terveket
;
gondoltak a császárság isméti felállítására , a habsburgi világ-

56*

Erem 1620-ból.
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uralom visszaállítására, de azzal a különbséggel, hogy súlypontját ezentúl

a nemet ágra helyezze. Már viselte Wallenstein a „balti és oczeáni tenger

fhadvezére" czímet, hogy jelentse a tengerre vonatkozó büszke terveket,

melyekkel akkor Bécsben és a császári táborban foglalkoztak, melyeknek

következtében a Habsburg-ház mindkét ága kezet nyújtott volna egymásnak,

hogy a gylölt Hollandot a balti tengerrl kiszorítsák. Már hírlett az a

szándék, hogy Wallenstein Dániába, gr. Schlick Svédországba vonuljon be.

Itália felé is csapongott Wallenstein tekintete; a Mantua miatti viszály itt is

alkalmat nyújtott a régi császári jog s hbér felelevenítésére. És a mint szó

volt akkor Ferdinánd császárrá koronázásáról és a német koronának a császár

fiára öröklés útján való átszállásáról, úgy merült fel ismét az a kalandos

terv, hogy a nyugoton gyzelemmel hordott fegyvereket keletre vigyék,

Konstantinápolyt meghódítsák és a császárságot a regi terjedelemben meg-

újítsák. De ezen megmérhetetlen terveknél fontosabb s a fdolog az volt,

hogy Wallensteinnak a birodalmi alkotmány megdöntésére, a császári hatalom

emelésére és a rendi kormányzat visszaszorítására czélzó terveket tulajdoní-

tottak, és hogy épen most, a császári hader hatása alatt, mely a hadfogadás

folytán mindennap szaporodott, bocsáttatott ki a visszaadási parancs, mely

szerint a passaui szerzdés óta elvett egyházi javaknak ismét vissza kellett

adatniok. A császárra e rcstitutióból igazában csak eszményi nyereség háram-

lóit, t. i. a kath. egyházzal szemben évtizedek óta elkövetett jogtalanságok

meglakoltatása s ,,azon sok százezer lélek megmentése'', kik az egyházi

javak visszanyerése által a katholicismusnak visszaadatnának, mihez továbbá

az a remény is járult, hogy a vallási szakadás a régi egyház értelmében

teljesen meg fog szntettetni ; de, minthogy azzal oly politikai terv volt

összekötve, mely magának Wallensteinnak is tetszett, a ki egyébiránt az

edictumnak ellensége volt, t. i., hogy az egyházi javak egy része a Lipót

császár fiának, Vilmosnak adassék, s így a Habsburg-ház hatalmi köre mélyen

éjszaki Németországba tolassék el, meg volt adva a pont, mely kölcsönös

találkozóul szolgálhatott a vallási és politikai ellenzéknek.

A vallási ellenzék a protestáns fejedelmekbl állott, kiket a visszaállílási

parancs ép úgy fenyegetett, mint a császár restauráló politikája; a politikai

ellenzék Bajorországból indult ki. Wallenstein egyszer azt mondta, hogy

Bajorországgal szövetkezve törvényt tudna szabni egész Európának; most

bebizonyult, mi következett abból, hogy ez a hatalom a friedlandi herczeg

magas röpt terveit egyszer meghiúsította. Miksa választó fejedelem épen
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ezt az embert, kiben a birodalom katonai erejének önállóságát annak a ligától

való egykori függésével szemben megtestesítve látta, már régóta nem

szerette. Ehhez járult, hogy a császár a friedlandi herczegnek nem csak

a szagáni fejedelemséget, hanem, mint eljátszott birodalmi hbért, Mecklen-
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burg herczegséget is oda adományozta, s így az elkobzások, a mint azok a

császár örökös tartományaiban gyakoroltattak, most már a legnagyobbszerü

módon a birodalomba is átvitetni látszottak; ép így más részrl annak, hogy

a friedlandi zsoldos had egyiránt bcszállásoltatott nem csak az ellenséges,

hanem a barátságos országokba is, messzebb men indító okokat tulajdoní-

tottak, mint pusztán az ellátási czélt s Wallensteint vádolták, hogy , a

vallási dolgokban közönyös, a mint hogy az is volt, nemcsak a protestánsok-

romlását, de a liga tönkretételét is paizsára írta. Abban a kívánatban tehát,

hogy Wallensteint a parancsnokságtól eltávolítsák, Miksával a birodalom

fejedelmei is egyetértettek. A katholikusoknak ezenfelül a császár külügyi

politikája sem tetszett; a protestánsok kívánták a visszaadási parancs vissza-

vételét. Franczia követ is résztvett „a század legnagyobb diplomácziai har-

czában", mely a regensburgi conventen (1630) vívatott és azzal végzdött,

hogy a császár a kath. ellenzék kiengesztelése végett, beleegyezett annak

kivánatába, abban hagyta az Italiára vonatkozó terveket és elbocsátotta

Wallensteint ép abban a pillanatban, mikor az evangélikusoknak, kik addig

vezér nélküli sereg voltak, egy elsrangú hadvezér ajánlkozott. A dán

király ugyan a békét Lübeckben megkötötte
;
de épen azon napokban,

midn a visszaadási parancs a legrettenetesebb tüzet gyújtotta lángra s a

császár a friedlandi leköszönésébe beleegyezett, érkezett meg Gusztáv Adolf,

a svéd király, a német földre. A mint elbb a dán királyt Anglia és Holland

vitték harezba a császár ellen, úgy most Francziaország volt az, mely a svéd

királynak segélyt nyújtott, hogy a harezot a császár ellen megkezdhesse.

A protestánsok eleintén a svéd királyt bizalmatlansággal fogadták.

Csak mikor Tilly, most már a császári és a ligista csapatok parancsnoka,

c bizalmatlanság által segíttetve, Magdeburgot ostrom alá vette, mely

alkalommal az egész város a lángok zsákmánya lett, csak akkor csatlakozott

a brandenburgi és a szász választó fejedelem Gusztáv Adolfhoz, a ki erre

Tillyt Lipcse alatt Breitenfeldnél határozottan megverte (163 1). Gyors

gyzelmi menetben nyomult most a svéd király nyugoti és déli Német-

országon keresztül; kicsikarta a Lech folyón való átmenetelt, melynek

védelmezésénél Tilly halálos sebet kapott, s bevonult Münchenbe, míg a

szászok Csehországba nyomultak és Prágát ostromolták. Minthogy csapatok

egyáltalában nem voltak, a császári örökös tartományok az ellenség eltt

nyitva állottak egész Bécsig, és, minthogy ezenkívül a bajor választó

fejedelem is azon ponton állott, hogy Francziaország közvetítése mellett
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a svédekkel semlegességi szerzdést kössön, a mibl Gusztáv Adolf mérték-

telen követelései miatt mégis csak semmi sem lett , a császár teljesen

elszigetelve s csak azon csekély segédeszközökre szorítva látta magát,

melyeket neki a tizenöt év óta tartó háború által teljesen kimerült országai

nyújthattak.

E nehéz pillanatban tekintete ismét Wallcnsteinra esett, ki a parancs-

nokságtól való felmentetése óta íriedlandi herczegsége fvárosába, Gitschinbe

vonult vissza. Wallenstein az elbocsátásáról szóló tudósítást látszólagos

nyugalommal fogadta, bizott a csillagokban, melyekben sorsát megírva hitte.

Mindamellett bosszúsága annyira ment, hogy a svéd királylyal, ki gyzel-

mesen nyomult elre Németországban, összeköttetésbe lépett s vele átpár-

tolása felett egyezkedett. Szó volt róla, hogy ez esetben Csehország

alkirályává neveztetik ki s ezt nem is fogjuk oly valótlan színnek találni,

ha meggondoljuk, hogy Wallenstein már rég tervezgette, hogy Friedland

herczegséget a cseh korona kötelékébl kiszakítsa.

De, míg ebbl a tervbl semmi sem lett, Ferdinánd leghatalmasabb

tanácsosa, Eggenberg herczeg, rávette Wallensteint, hogy a parancsnokságot

vegye át újra s a sereget ismét teremtse meg. A föltételeket, melyekrl

annyit beszéltek már, s melyek alatt Wallenstein a másodszori parancs-

nokságot átvette, hiteles formában máig sem ismerjük. Bizonyos, hogy

Wallenstein, ki mint fvezér (Capo d' armada) a császári csapatok élére

állott, kizárólagos jogot kapott arra, hogy a Németbirodalomba sereget

vezethessen, s hogy t szolgálatában se a császár gyóntatója, se mások ne

akadályozzák.

Wallenstein most is nagy hadvezérnek mutatta magát. Csehországot

teljesen megszabadította az ellenségtl, a svéd királyt puszta menetek által

oda kényszerítette, hogy elhagyja Dél-Németországot. S bárba a lützeni

csatatért (1632) oda kellett is hagynia, e csatát a legkedveztlenebb körül-

mények közt oly fényes hadvezéri lángészszel és hsiességgel vívta, mely

minden dicséretet felülmúl.

Minthogy Gusztáv Adolf az ütközetben elesett, a csata olybá tekinthet,

mintha eldöntetlen maradt volna. St Gusztáv Adolf halála, minthogy vele

büszke tervei is sírba szállottak, felért egy nagy gyzelemmel; e tervek

ugyanis, melyek Németországnak két félre való szakítását czélozták, egy

katholikus félre a császár alatt és egy evangélikusra a svéd királylyal, vagy

pedig egy skandináv császárság felállítását a német kelettengeri partok
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befoglalásával, mindenesetre a birodalomra ép oly veszélyesek voltak, mint

a Habsburg-családra. Most elérkezett a pillanat, hogy a szászokkal az egyez-

kedések, melyeket Wallenstein már elbb megkezdett, de a melyek a svéd

király miatt meghiúsultak, ismét megújíttassanak; Wallenstein küldetésének

ugyanis nem csak katonai, hanem diplomácziai természete is volt. Úgy lévén

meggyzdve, hogy a császári hatalom magában véve nem elég ers vala-

mennyi ellenséggel szemben, megkísértette Wallenstein az ellenséget meg-

osztani, s a szász és a brandenburgi fejedelmet rávenni, hogy térjenek át

a császárhoz s a birodalom ellenségét erszakkal, vagy békés úton a német

föld elhagyására kényszerítsék. A svédek ügyétl való elpártolásuk díja

a visszaadási parancs visszavétele s a birodalom vallási és politikai viszo-

nyainak abba az állapotba való visszahelyezése lett volna, a milyenben

azok 161 8-ban voltak. S minthogy Wallenstein a közérdekhez saját személyes

érdekeit is hozzákötötte, remélte, hogy a béke helyreállítása alkalmával

elvesztett birodalmi herczegi állását is vissza fogja nyerni s Mecklenburgot

délnémet területért — nevezetesen Alsó-Pfalczért — becserélheti.

Errl az álláspontról ítélik meg a friedlandi berezegnek 1633-ik évi

hadjáratát is, melyet különösen a sziléziai szász-svéd sereg ellen irányzott

a végbl, hogy a szászokkal való alkudozásnak katonai akcziók által a

szükséges nyomatékot megadja, egyszersmind azonban a svédek Bajorország

fell való beütése ellen Csehország fedezését is szem eltt tartsa. Nem itt

a helye, hogy Wallenstein ártatlansága, vagy vétkessége fölött dönt ítéletet

mondjunk. Ez ügyben a bizonyítékok még nincsenek együtt. Mindamellett

korunk nagyszer búvárlatai sok oly okiratot hoztak napfényrej melyek leg-

alább részben tisztázására szolgálhatnak. Bizonyos ugyan, hogy Wallenstein

1633-ban — névszerint Bubna nev megbízottja által — a császár tudtán

kivl ismét alkudozott Svédországgal; de az mégis mellette szól, hogy ekkor

azt az ajánlatot, hogy ragadja magához a cseh koronát, „nagy hunezutság"-

nak nevezte. Nem kímélhetjük meg attól a szemrehányástól sem, hogy

IVancziaország ajánlatait felelet nélkül hagyta a helyett, hogy a legnagyobb

határozottsággal visszautasította volna, s hogy mindenfelé alkudozva, általá-

nos bizalmatlanságot kellett támasztania ; de felségáníló összeköttetésrl

Francziaországgal 1633-ban az eddig ismert bizonyítékok szerint sz sem

lehet, s csak annyi áll, hogy Wallenstein minden ürügyet igyekezett elhárí-

tani, mely a francziáknak a német háborúba való fegyveres beavatkozásra

alkalmul szolgálhatott \<>lna. s nem tekintve azt, hogy az saját teljes hatul-
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mát is korlátozta volna, épen ezért a spanyoloknak Feria alatti bevonulásába

sem egyezett bele. Ép úgy állítható, hogy a berezeg generalissimus a

szász-brandenburgiakkal való alkudozásaiban a császár beleegyezését lépésrl

lépésre megkísértette biztosítani, noha azok tartalmáról nem mindenkor

híven tett jelentést Bécsbe.

De épen e kérdésben bukkant az els ellenállásra. Szándékával, mely

szerint a politikát a papi hatás alól ki akarta szabadítani, egyetértett

Eggenberg ; de ellenmondott annak Lamormain, a császár gyóntatója,

s ellenezte azt Spanyol-

ország. Ehhez járult, hogy

Wallenstein közömbössége

a vallásos dolgokban a val-

lásban buzgóbbaknál mái-

régtl fogva a legnagyobb

botránykozást keltette föl,

s hogy hatalmaskodása az

udvarnál lev számos elle-

neinek gazdag anyagot

nyújtott az áskálódásra.

A bajor választó fejedelem

is iránta való régi ellen-

szenvével most a legkese-

rbb panaszokat egyesítette

egyik hadi terve miatt,

mely most az országát

szántszándékkal az ellenséo-
Wallenstein horoskópja.

prédájára bocsátani látszott. Vegyük hozzá, hogy a Wallensteinra ruházott

teljes hatalom, mely sem a császár souverenitásával, sem a birodalom

alkotmányával nem volt összhangban, önbizalmát azon merész tervig

emelte, hogy az „egyetemes békealkudozások mvét a birodalomban"

a saját gondolkozása szerint szükség esetére a császárra is rákényszerítse,

és hogy e fenyegetés kivitelére neki olyan sereg állott rendelkezésére,

melyet ö vak engedelmességben tudott magához csatolni úgy, hogy

felfogható, hogy épen ez a páratlan helyzet volt mindenekeltt az,

melynek t vagy még magasabbra kellett emelni, vagy örvénybe kellett

buktatni.

57
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A Steinau melletti gyzelem még egyszer megmutatta, hogy a friedlandi

herczeg csillaga még nem homályosult el. De aztán Regensburg városának

a svédek általi bevételével oly esemény következett be, mely, minthogy

Wallenstein számításaival homlokegyenest ellenkezett, a császárnak az

hadvezéri tehetségébe vetett bizalmát mélyen megingatta. Ez épen akkor

történt, mikor a szászokkal való alkudozások is meghiúsultak. Mikor pedig

Wallenstein a császárnak azon határozott parancsolatával szemben, hogy

a svédeket Bajorországban támadja meg, az általa egybehívott haditanács

véleményére hivatkozott s a helyett, hogy Miksa választófejedelem segít-

ségére sietett volna, csapatait Csehországba téli szállásra vitte, megérett a

bécsi udvarnál a régóta elkészített határozat, hogy t a parancsnokságtól

újból elmozdítsák.

Hogy ez a határozat véres katasztrófához vezetett, annak az oka

mindenekeltt a sereg sajátlagos összealkotása volt, mely lényegében a

vezér és ezredesei érdekeinek kölcsönös biztosításán alapúit. Talán remél-

ték, hogy Wallenstein maga fogja magát a lemondásra elhatározni s ezért

elször még végleg nem döntöttek. De, a mint e helyett Wallenstein pilseni

fhadiszállásán a tiszteket összehívta s egy lakoma alatt (1634 jan. 12)

velk térítvényt Íratott alá, melyben megígérte nekik, hogy velk marad

s azok kötelezték magukat, hogy t nem hagyják el; a mint Wallenstein

a sereg engedelmességét még arra az esetre is megkísértette biztosítani,

ha a császár t a parancsnokságtól fölmentené, s a tisztek is a helyett, hogy

kérték volna, hogy a császár a tábornokot hagyja meg velük, fenyegetdztek,

hogy akkor is megtartják t, ha leteszik : akkor a császár nem késett tovább,

hanem január 24-én aláirta a parancsot, mely azonban csak majdnem egy

hónappal késbb tétetett közzé, melyben Wallenstein letételét kijelentette

s az egész seregnek megparancsolta, hogy ezután gr. Gallasnak engedelmes-

kedjék. Minthogy pedig a császár, bizonyosan csak hosszú, rettenetes lelki

harcz után s abban az ers hitben, hogy a „szent egyház" és a „trón

tekintélye" végett másként nem tehet, az újonnan kinevezett vezérhez

Wallenstein kivégeztetésére titkos parancsot küldött, megkísértette egyszer-

smind megnyerni a csapatokat, mert minden attól függött, melyik pártra

határozza el magát Wallenstein serege. A veszély annál nagyobb volt,

minthogy most Wallenstein a szászokkal, svédekkel s Francziaországgal

összeköttetésbe lépett s egyszersmind a „második pilseni kötés" által a/.

ezredeseket az iránta való hségben megtartani kísérletté, ez alkalommal
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azonban a császár iránti hset; fenntartásával. De, a mint a szászokkal az

alkudozások késedelmeskedtek, a mini végre Wallenstein megtudta, hogy

a császár szakított vele, hogy néhány tábornok, köztük Gallas és Piccolomini

a császárhoz csatlakoztak s a csapatoknak megparancsolták, hogy a fried-

landinak többé ne engedelmeskedjenek : felhagyott eredeti szándékával,

Eggenberg Ulrich János herczeg.

hogy seregét Prágában összepontosítsa s e helyett, hogy a svédekhez

közelebb legyen, a hozzá hnek maradt néhány századdal s Butler Walter

ezredessel, egy irrel, ki egy kis csapat dragonyossal útközben csatlakozott

hozzá, Egerbe indult. De, mikor a herczeg Butler ezredestl s Eger

parancsnokától, egy Gordon nev skóttól, azt követelte, hogy esküdjenek

meg, mikép rajta kivl senkitl, még a császártól sem fogadnak el

parancsot, ezek megesküdtek, hogy Wallensteint meggyilkolják. 1634

február 25-én Wallenstein hívei, Illó, Terzka és Kinsky Gordonhoz voltak
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híva lakomára s ott Butler dragonyosai által levágattak. Erre az össze-

esküvk a herczeg hálószobájába nyomultak. Wallenstein az ablakhoz lépett,

hogy az rségnek kiáltson, de Devereux lándzsáját mellébe döfte. Ez lett

a vége a nagy hadvezérnek, „vitéz seregek teremtjének", a katonák

bálványának, a második Brennusnak, ki merészkedett, kardját a mér-

serpenybe dobva, a küzd feleknek békét ajánlani, a férfinak, kinek

rejtelmes lelkében csudás czélok sötét tervekkel küzdöttek s kinek jelleme

felett a pártok „gylölete és dicsítése" még ma is küzd egymással.

Ugyanakkor lépett le a világ színpadáról egy másik férfi is.- Azt ugyan

nem lehet állítani, hogy Eggenberg Wallenstein bukásába bele lett volna

bonyolódva ; de az tény, hogy ép akkor betegedett meg súlyosan s hagyta

el az udvart s még abban az évben meghalt. És nem kevésbbé bizonyos,

hogy e két férfi letnte a rendszert több tekintetben megváltoztatta. Elször

is a hadi párt jutott a kormányra, melynek élén Ferdinánd trónörökös

— most már a császári csapatoknak is fparancsnoka — állott. A spanyol

hatás is érvényesítette még egyszer magát. A sereg helyzete is megváltozott.

A Butler-draganyosok jelszava: „ki a jó császári?", mint éles kard osztotta

két részre a pártokat. Minthogy pedig a császár az ezredesek követeléseit

a Wallenstein elkobzott javaiból kielégítette, a tle függetlenné tett hadert

újból zászlójához csatolta. Ez volt tulajdonképeni értelemben császári had-

sereg, mely nem sokkal azután a trónörökös vezetése alatt Nördlingennél

gyzött, mely alkalommal az, hogy e csatában a spanyolok Ferdinánd

bíboros infans vezetése alatt részt vettek, nyilvánvalóvá tette a két habs-

burgi ág közt helyreállott egyetértést.

A nördlingeni csata megtörte a svédek túlsúlyát Dél-Németországban.

Egyszersmind elszakította tlük a szász választófejedelmet, a ki (1635

május 30) Prágában Ferdinánd császárral békét és szövetséget kötött.

A prágai béke a harmincz-éves háború történetében annyiban fontos forduló

pont, minthogy az nemcsak a császár viszonyát szabályozta a szász választó-

fejedelemséghez, melynek akkor Lausitz oda engedtetett, hanem a vissza-

adási parancs megszntetése által az egyházi kérdést is oly módon rendezte,

mely a további hareznak vallási jellemét tökéletesen elvette. Lassanként

a legtöbb protestáns fejedelem csatlakozott a prágai békéhez s a liga is.

minthogy feladatát betöltötte, feloszlott. A prágai békének egyik legfonto-

sabb gyümölcse volt végre az, hogy a választófejedelmi gylésen Regens-

burgban (1636) daczára a pápa ellenzésének s daczára Francziaország
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fondorködásainak, Ferdinándnak hasonló nev fia római királyivá választatott.

Ez volt a szeszélyes szerencse utolsó verfénye, melynek rideg változásait

Ferdinánd oly sokszor érezte: „Most már bocsásd el, uram! szolgádat

békével", kiáltott fel a császár, mikor az örömhírt megjelentették neki.

Nem sokkal azután — 1637 febr. 15 - - II. Ferdinánd meghalt. 1625-ben

Tirolt, Vorarlberget és a Vorlandok egy részét testvérének, Lajosnak kellett

adnia. Halála eltt azonban nem sokkal egy fiók-végrendeletben (1635),

melyet a már 162 l-ben készített s a magyar prímástól is aláírt végren-

deletéhez függesztett, kifejezte azon kivánatát, hogy az általa bírt örökös

királyságok és országok ezentúl oszthatlan örökös monarchiát képezzenek.

Annak, hogy a prágai béke daczára II. Ferdinánd a háború végét nem

érte meg, az volt az oka, hogy abba a szerzdésbe a kálvinista birodalmi

rendeket nem foglalták bele s hogy most az osztrák háznak egy új ellensége

is tnt fel a színpadon, t. i. Francziaország. Most, valamint egykor I. Ferencz

és IV. Henrik franczia királyok, úgy Richelieu, XIII. Lajos kormányzó

minisztere is azon törekedett, hogy a Habsburg-ház hatalmát, a mint csak

lehetséges, gyöngítse, Francziaország egyidejleg a család mindkét ága

ellen megkezdte a háborút. Támadását különösen Elzászra központosítá, a

hol Spanyolország és Ausztria érdekei találkoztak. Weimari Bernát herczeg

Francziaország szolgálatába lépett s hódításokat tett Elzászban , melyek

halála után seregével együtt a francziák hatalmába kerültek. Minthogy

pedig a svédek is vitéz vezéreik, Baner és Torstenson alatt az elvesztett

túlsúlyt visszaszerezték, a háború Németországban még tizenkét évig

hullámzott ide-oda mindamellett, hogy III. Ferdinánd is vágyott a békére,

s tartományainak és a német birodalomnak is szüksége volt arra. A császári

hatalom újból menthetetlenül elveszettnek látszott; a császári lovasok ugyan

a vakmer Werth János alatt csaknem Parisig portyáztak, Gallas is egy

más alkalommal Kiéiben egyesülni tudott egy dán csapattal : a szeszélyes

szerencse mégis mindig ellene fordult s a francziák Bajorországba, a svédek

az osztrák örökös tartományokba - - Cseh-, Morvaországba és Sziléziába -

benyomultak. St azon megsemmisít csatavesztés után, melyet a császári

sereg Jankaunál szenvedett, a svéd parancsnok, Torstenson; Bécs alá nyo-

mult, mialatt már elbb I. Rákóczy György, Erdélyország fejedelme is

fegyvert fogott. Ausztria mindamellett kiállotta ezt a veszélyt is.

A prágai Kleinscite bevétele volt e harcz utolsó jelentékenyebb fegyver-

ténye, a háború tehát abban a városban végzdött, a melyikben kezddött.
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A békealkudozások már 1640-ben a regensburgi birodalmi gylésen meg-

kezddtek; folytatták aztán azokat azon a congressuson, mely Westfáliának

Münster és Osnabrück nev városában ült össze. De, minthogy nem kötöttek

A béke visszatérte.

egyszersmind fegyverszünetet is
3
több évnek kellett addig lefolynia, míg a

birodalomban e megváltó kiáltás : béke ! mint mennyei hír fölhangzott.

Hogy egyébiránt a westfáli békében Ausztriának a lehet legkevesebb

áldozatot kellett hoznia, az fképen Trauttmansdorff Miksa gróf érdeme volt,

ki az alkudozásoknál, mint a császár meghatalmazottja, a legkiválóbb szerepet
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játszotta. Ausztria területe a háborúból sértetlenül került ki, csak elzászi

birtokait kellett Francziaországnak átengednie. Annál jelentékenyebb volt

egyéb tekintetben a westfáli béke Ausztriára.

Már I. Ferdinánd óta Ausztria ugyan mint önálló állam kezdett kiválni

Németországból annyiban, a mennyiben politikája nem onnan kapta többé az

impulsusokat. De ez a különválás csak a westfáli béke után tnt ki élesebben.

S ha nem lehet is szó Ausztria és Németország államjogi elválásáról, az

említett béke mégis válaszfalat vont a két állam közt az által, hogy sok

tekintetben, így p. o. a vallási kérdésben, oly határozatokat hozott, melyek a

német birodalomban érvényesek voltak, Ausztriában pedig nem. Az egyházi

restitutióra p. o. Németországban az 1624-ik év fogadtatott el szabályozóul;

a császár azonban kijelentette, hogy inkább koronáját és életét veszti, mint

országaiban a vallásszabadságot megengedje, a felkelket elkobzott jószá-

gaikba visszahelyezze s ezáltal új zavarokat okozzon, s ha utoljára Sziléziára

nézve mégis kivételt kellett tennie, megkisértette itt is a westfáli békének

a legszigorúbb magyarázatot adni. Ehhez járult még egy másik körülmény.

Az utolsó kísérlet, melyet a Habsburg-ház tett, hogy a birodalmi alkotmány

monarchikus elemeit megelevenítse és összefoglalja, meghiúsult. A közép-

ponti hatalom megtöretett. A birodalom önálló területekre oszlott fel. Ezen

felül a háborúra való ellenséges visszaemlékezésekbl kölcsönös bizalmat-

lanság csírázott ki, mely a császárt és a birodalmi rendeket egymástól

elidegenítette, s ezt csak idvel s csak a veszély pillanatában váltotta fel

a jobb meggyzdés. A visszahatás Ausztriára sem maradt el. Valamint

a német birodalom minden részének meglazult a közös egészszel való

összeköttetése, így volt a dolog Ausztriára nézve is. S minthogy a császár

a birodalomban csak név szerint uralkodott, mostaritól fogva politikája

fsulyát saját területérc fektette. Mentl nagyobbá és tekintélyesebbé fejl-

dött ki aztán ez alapon be- és kifelé fejedelmi hatalma, annál mellékesebbé

vált a császári korona bírása a hatalom valódi gyakorlatára nézve. Ausztria

súlypontja a küls viszonyok nyomása alatt saját földjére helyeztetett.

Minthogy pedig a birodalmi alkotmánynak a béke által megteremtett

alakját annál kevésbbé lehetett megváltoztatni, mert az Franczia- és Svéd-

országnak, mint szerzd hatalmaknak a biztosítása alá helyeztetett, s a

birodalom tartós aléltsága ez utóbbiaknak érdekében állott. És ez elaggott,

elemeire széthulló birodalomnak inkább mint valaha szüksége volt a császár

védelmez kezére, minthogy az ó korábbi teljes hatalma nem a második
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közös orgánumra-- az 1663 óta folytonosan tartó rcgensburgi birodalmi

gylésre - - szállott át, hanem az egyes birodalmi rendekre oszlott szét,

kiket egymástól kölcsönös féltékenység választott el, s kik közül egyik sem

volt elég hatalmas arra, hogy a külföldi hatalmak hódítási vágyainak ellen-

állhasson. A franczia XIV. Lajos támadó politikájával megküzdeni, ez vala

az egyik feladat, mely aztán a császárnak jutott. A másik, nem kevésbbé

nehéz feladat volt annak a veszélynek elhárítása, mely a porta támadó

követeléseibl származott. E két feladat megoldása képezi I. Lipót császár

uralkodásának történetét.

Kilencz évvel a westfali béke után szállt sírba (1657) III. Ferdinánd

császár. Minthogy els szülött fia IV. Ferdinánd, kit a német fejedelmek

már római királylyá választottak, Magyarország rendéi pedig királylyá

koronáztak, még eltte meghalt, az osztrák tartományok s a magyar

királyi trón, valamint késbb a német császári korona birtokában is másod-

szülött fia, I. Lipót követte.

Lipótot eleintén egyházi pályára szánták s késbb is megmaradtak

jellemében az egykori rendeltetés és az ennek megfelelen vezetett nevelés

világos nyomai. Szepltlen családi élet, igazságszeretet, jószívség, igen

nagy vallásosság, érdekldés a tudományok iránt, mely nem csupán fényzési

hajlamból, hanem bens szükségbl fakadt, párosultak benne az erély és az

Ítélet önállósága hiányával s vak bizalommal környezetének erre gyakran

méltatlan egyénei iránt s mindez bizonyára épen annyira kárára volt, mint

a mily díszére váltak erényei , kivált ha összehasonlítjuk kortársával,

XIV. Lajossal. Ezzel szemben Lipót sajátságos ellentétet képez. Mi sem

volt meg benne a franczia király pompakedvel lényébl, mi sem annak

pazarló élvhajhászatából. Az udvari életben Spanyolország hatása alatt

nyilvános alkalmakkor a legaprólékosabb etiquette érvényesült ugyan ; de

más különben — köznapokon a császár öltözete és életmódja ép oly egyszer

maradt, mint a császári várpalota Bécsben s az oda nyiló „paradicsom-

kertecske", melyeket XIV. Lajosnak Parisban, Versaillesban és a Trianon-

ban lev díszépítkezéseivel, valamint a franczia mulató kastélyok nagyszer

kertjeivel természetesen a legtávolabbról sem lehetett összehasonlítani. De

viszont a várpalota kolostori csöndességü helyiségeibe sem hangzott be egy

végletekig sanyargatott nép jajszava. A császár alattvalói, mint a velenczei

Morosini mondja, a súlyos terheket mintaszer türelemmel viselték azon
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meggyzdésben, hogy a háború és a fegyver mindig csupán eszköze,

a béke ellenben folytonosan végczélja Lipótnak. „Mindenesetre megvolt

Lipótban a rendíthetetlen állhatatosság és a szívós kitartás, melyek az

osztrák fejedelmekre nézve, államuk sajátos természete mellett, elvégre is

több eredményét biztosították a hosszú uralkodásnak, mint a sziporkázó

és mennydörg lángelméjüség. " XIV. Lajossal szemben, kinek sohasem

pihen tettvágya nevével együtt mozgató ösztönzéseit is megadta e kor-

szaknak, Lipót nehezen lefegyverezhet állhatatosságában a conservativ

elv testesül meg. A XIV. Lajossal való ezen összehasonlítás persze nem

mindenütt a császár javára üt ki. Míg amaz mindenbe való tevékeny beavat-

kozásával csakugyan azonosítani látszott magát az állammal, Lipót leginkább

miniszterei tanácsát követte, mely szokását annál sajnosabban emlegették,

mivel nem ritkán túltett rajtok belátás és az ügyek ismerete tekintetében.

XIV. Lajosban folytatódott az elbbeni franczia királyok és állam-

férfiak politikája, a mennyiben az a Habsburg-ház megsemmisítésére és

Európában a saját túlsúlyok megteremtésére irányúit.

Csak az eszközök voltak sajátszerek, a melyekkel XIV. Lajos e czélt

elérni iparkodott. Törekvése mindenekeltt oda irányúit, hogy a Habsburg-

ház két ágát egymástól elszigetelje s így külön-külön annál könnyebben

legyzhesse ket. Már a westfali béke felbontotta a két Habsburg-monarchia

addigi összeköttetését, minthogy a császárnak arra kellett magát köteleznie,

hogy a Franczia- és Spanyolország közt tovább folyó háborúban részt nem

vesz. Es habár Mazarin a legközelebbi császárválasztásnál nem is boldogult

abbeli szándékával, mely a Habsburgok kiszorítására s ha nem is a saját

urának, de legalább valamely más német fejedelmi ház sarjának megválasz-

tására irányúit, minthogy I. Lipót meg tudta a választófejedelmek szavazatát

szerezni, a franczia fondorlatok annyit mégis kivittek, hogy az új császárt

a reá rótt választási hitlevél és a rajnai szövetség visszatartotta a spanyolok

minden támogatásától. Spanyolország ily módon történt magára hagyatá-

sának tulajdonítandó, hogy IV. Fülöp végre rászánta magát, hogy elfogadja

a leglényegesebb föltételt, melytl a francziák a békéhez adandó beleegye-

zésöket függvé tették, hogy ugyanis legidsebb leányát nül adja a franczia

királynak, a ki ily módon vélte valósíthatni abbeli szándékát, hogy idvel

majdan békés úton örököse legyen a spanyol uralkodó családnak.

A spanyol trónöröklést egykor castiliai X. vagy bölcs Alfonz akképen

szabályozta, hogy a fiak megelzzék a leányokat, ezek viszont az összes
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többi férfi rokonokat. A spanyol Habsburgok semmit sem változtattak e

törvényen ; egyszersmind azonban a saját férfiáguk kihalta esetére házok

német ágának trónöröklését részint kölcsönös házasságok, részint ama

lemondás által igyekeztek biztosítani, a melyre az idegen fejedelmekhez

— különösen Francziaországba - - férjhez men infansnk köteleztettek.

XIV. Lajos és neje Mária Terézia szintén kénytelenek voltak lemondani

a trónöröklésrl Spanyolországban, a mi I. Lipótnak IV. Fülöp ifjabbik

leányával, Margit Teréziával való egybekelésekor nem történt. Ez azonban

legkevésbbé sem gátolta XIV. Lajost abban, hogy semmis ürügyek alatt

visszavonja a lemondást, s midn IV. Fülöpnek még kés éveiben örököse,

II. Károly született, már most követelést emeljen a spanyol örökség egy

része iránt, Spanyol-Németalföldre (a mai Belgium), hivatkozva egy ottan

érvényes jogra (jus devolutionis), mely szerint az els házasságból származó

leányokat a második házasságból való fiúk eltt illeti meg az örökösödés

joga. Ez úttal szintén az állt XIV. Lajos érdekében, hogy a Habsburg-ház

német ágát a spanyol ág támogatásától visszatartsa, a mi annál könnyebben

sikerit neki, mert a császár miniszterei, Auersperg és Lobkowitz békés

megegyezést óhajtottak Francziaországgal. Míg tehát egy franczia hadsereg

berontott Német-alföldre s ott az úgy nevezett els rabló háborút meg-

nyitotta, Lajos a császárral titkos felosztási szerzdést kötött a spanyol

monarchiát illetleg II. Károly halála esetére s ezzel azt a ketts czélt érte el,

hogy örök jogát a császár legalább közvetve elismerte, hogy továbbá távol

maradt a tengeri hatalmaknak Svédországgal kötött ama hármas szövetsé-

gétl, a mely az európai egyensúly érdekében kényszeríté a franczia királyt,

hogy az aacheni békében hódításait néhány erdített hely kivételével kiadja.

A mit akkor XIV. Lajos Spanyolországgal szemben elért, azt kevéssel ezután

Lotharingia és Hollandia irányában megadta neki ama semlegességi szerz-

dés, a melyet a császár kötött vele. A császárnak nyugodtan kellett néznie,

midn a király teljes béke idején Lotharingiát megszállotta s semmit sem

tehetett a hollandiak érdekében, midn Lajos ellenök, mint az említett

hármas szövetség létesíti ellen, második rabló hadjáratát megindította.

Ez volt azon politika eredménye, a melyet Auersperg és Lobkowitz,

a máskülönben egymással verseng két miniszter tanácsolt Lipótnak. De

legalább Lobkowitzot illetleg nem mondhatni, hogy tanácsaiban tisztán

önhaszonles okok vezérelték volna. A XVII. század e Kaunitza, a mint

nevezték, bens meggyzdésbl dolgozott az Ausztria és Francziaország
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közötti szinte egyetértésen, melyet azonban hasztalan igyekezett Spanyol-

ország belevonásával a katholikus hatalmak szövetségévé kibvíteni. De a

veszedelem, a mely XIV. Lajos akadálytalan terjeszkedésében rejlett, a ki

az összes többi hatalmakat saját czéljai szolgálatába vonta, vagy legalább

ellenkez törekvéseikben ellensúlyozni tudta ket, sokkal inkább szembe-

szök volt, semhogy a bécsi udvarnál int hangok ne emelkedtek volna ellene.

Ilyen volt a burgundi Lisoláé, ki bele nem fáradt számos emlékiratban föltn-

tetni a császár eltt a károkat, a melyek az érdekeinek Spanyolországéitól

való elválasztásából származtak. Lisola szakadatlanul sürgette tehát a

Habsburg-ház két ága politikájának újra egyesítését. Alapjában a császár

szintén mindig Spanyolország felé hajlott s csak a török veszélynek, de

mindenek eltt Lipót békeszeretetének, valamint a fennálló rendszer gyökeres

megváltoztatása iránt való ellenszenvének tulajdonítható, hogy a császári

politika dönt fordulata azon pillanatig halasztódott, a míg Francziaország

terjeszkedése magát a császári korona birtokát nem fenyegette. De mikor

Lipót végre megköté Hollandiával ama szerzdést, mely a legközelebbi

évtizedben a császári politika kiinduló pontját képezte, még akkor is egyelre

csak a birodalom területi épségéért szállt sorompóba, és Brandenburg segé-

lyével csupán Francziaország német szövetségeseit igyekezett ez utóbbitól

elvonni, magával Francziaországgal azonban a békét fenntartani törekedett.

Új csalódásokra volt szüksége, melyektl XIV. Lajos nem is kímélte meg,

hogy felrázzák olyan hangulatból, mely a franczia király megalázását inkább

a dolgok általános fejldésére, mint a saját tetterejére volt alkalmas bízni.

Csak ekkor érleldött meg a császárban a tudat, hogy a maga érdeke amaz

általános érdekek körében találná meg legbiztosabb védelmét, a melyek

az európai hatalmak szövetségében találkoztak Francziaország rendszeres

elnyomulása ellen. Laxenburgban történt, hogy a császár 1673 május 31-én

magános tanácskozásban miniszterével, Hocherrel, békeszeretetét legyzve,

elhatározta a Francziaországgal vak) nyílt küzdelmet. Kevéssel ezután Lipót

búcsúra ment Mária-Czellbe. Áldozás után keresztet vett kezébe s így szólt

:

„Uram, Istenem, a kinek képét ime kezemben tartom, kijelentem eltted,

a mint azt Te, a ki a szívekbe látsz, úgy is tudod, hogy hadaimat nem

területem nagyobbításának vágyából gyjtöm össze, mert meg vagyok

elégedve azzal, a mit Te nekem adtál s a miért hálát adok kegyeidnek.

Bizom Benned, hogy igazságos szándékom Neked nem fog visszatetszeni és

sajnálom, hogy e háborúra kényszeríttettem. Azért Te, Istenem, Ítélet napján
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nem tlem fogod a vért számon kérni, a mely e háborúban kiontatik."

Kiérzik e szavakból, milyen nehezére esett Lipótnak még ekkor is az elhatá-

rozás. Ön maga felett nyert diadal volt az, a melylyel a császár a Franczia-

ország elleni háborút megnyitotta.

De a háború szerencsétlen folyamot vett s Lajosnak sikerült ellenfeleit

egymástól elválasztani s mindegyikeikkel külön békét kötni úgy, hogy az

ellene alakúit szövetség fölbomlott s a kik még benne megmaradtak, egyre

súlyosabb föltételeket voltak kénytelenek elfogadni. A nymwegeni békében

(1678), mely az úgy nevezett második rabló háborút befejezte, Spanyolország

Burgund szabad grófságot, a császár pedig breisgaui Freiburgot engedte át

neki. Lotharingia oly megalázó feltételek mellett adatott vissza herczegének,

V. Károlynak, hogy ez inkább továbbra is a francziák kezén hagyta országát.

Végül a brandenburgi választó kénytelen volt a St.-Germain en Layei

békében (1679) kiadni minden hódítását a svédeknek, kik országába Lajos

felbújtására betörtek.

Alaptalanul tettek ez események miatt szemrehányást a császárnak,

ok nélkül írták az rovására fleg a nymwegeni békét s látták az utóbbiban

azon védelmi szövetség igazolását, a melyet a „nagy" választó fejedelem

Francziaországgal kötött. Bármi kedveztlenül Ítéljünk is a bécsi udvar

politikájáról I. Lipót uralkodásának elbbi éveiben, ez a szemrehányás sehogy

sincs helyén azon idre nézve, a melyben sokkalta nagyobb veszély támadt

kelet fell a császár örökös tartományaira, mint min Francziaország terjesz-

kedése volt. Mert Francziaországon kivl még volt egy második állam,

mely nem kevesebbet, mint a Habsburg császári hatalom megsemmisítését

túzte ki czéljáúl.

A Habsburg-háznak a portához való viszonyaiban a zsitvatoroki béke

bizonyos jelentségre tett szert azzal, hogy megkötésénél a császár elször

kapta meg a dsasar czímet s évi adója bizonyos összeg egyszeri fizetéséért

örökre elengedtetett. A mint már ebben is a porta fokozódó hanyatlásának

tünete mutatkozott, úgy a béke is hosszabban tartott, mint az elz hason-

nemü egyezmények. De azért még fenntartotta magát Szolimán fényes

vállalatainak emléke s midn a porta a két Köprili nagyvezérsége alatt újra

megizmosodott, Stambulban még egyszer visszatértek a régi idk büszke

tervezgetéseihez s a Magyarországon alkotmánysérelmek miatt támadt véres

polgárháború megadta Kara Mustafa nagyvezérnek az óhajtott alkalmat,

hogy dicsvágyát és fenhéjázását kielégítse, midn elég vakmervé tette



463

olyasmire vállalkozni, a mi egykor a nagy Szolimánnak nem sikerit, t. i.

Bécs meghódítására s az ozmán uralom e's az izlam kiterjesztésére a német

határokon túlra.

Hasztalan igyekezett a császár a közelg zivatart lecsöndesíteni,

midn elhatározta magát, hogy visszatér Magyarország régi alkotmányának

talajára. De már kés volt ; a bécsi udvar minden tettét csak gyöngesége

jelének magyarázták. Thököly Imrét, a magyarországi elégedetlenek vezérét,

a porta Magyarország fejedelmének ismerte el, s maga a „Magyarország-

némely részeinek ura és fejedelme" czímet használta. Még a hadüzenet eltt

megkezddött a küzdelem a törökökkel; a nélkül, hogy nagy csata vívatott

volna, Magyarországnak több mint fele elveszett, mi közben Drinápolyban

gyülekezett az ozmán fsereg, mely 1683 tavaszán elindult Nándor-Fejérvár

felé, a hol a szultán átadta nagyvezérének a próféta zöld zászlaját, a legfbb

hadvezérré való kinevezés jelvényét.

Erre Bécs ostroma következett, a melynek falai alatt Ausztria és

Magyarország, a német birodalom, st Európa sorsa döntetett el. „Ha ez

a város elesett volna, akkor földrészünkre csak két lehetség maradt volna

fenn: vagy török, vagy franczia lett volna." De Bécs tartotta magát. Olyan

hsiességgel, mely a történelem minden fegyvertette mellé méltóan sora-

kozott, állotta ki a város a több, mint hatvan napi ostrom mindenféle

iszonyatos szenvedését, míg végre a Bécsi-erd hegylánczolatán kigyúló

tábortüzek a várva várt fölment sereg megjöttét hirdették, a mely másnap

(szeptember 1 2) megvívta azt a nagy felszabadító csatát, mely a világgal

az ozmán félhold letntét tudatta. Sajátságos végzet, hogy az a férfiú, a ki

legtöbbet járult az eldöntéshez, a Lotharingi herczeg volt, kinek családja

a Habsburgokéval nem sokára egygyé olvadt. A helyett, hogy a maga

személyes érdekét védje s atyái örökét a franczia királytól visszakövetelje,

ez a herczeg — akkor már a császár sógora — egészen összeforrott a török

háború eszméjével, mintha sejtette volna, hogy e diadalokkal és hódítá-

sokkal a saját családja és háza jövendbeli nagyságát építi föl.

Lipótra és országaira ezzel új, fényes jöv viradt. „Österreich über

alles, wenn es nur will", a czíme annak a híres könyvnek, a mely Bécs

felmentésének friss hatása alatt jelent meg, egyszersmind ennek a jövnek

jelmondata volt. A Bécs alatt vívott csata a legdicsségesebb és következ-

ményeiben legfontosabb gyzelmek egyike volt, melyeket a történelem ismer.

Az képezi a forduló pontot az osztrák-magyar-török viszonyokban. A törökök
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hatalma, mióta hullámai másodízben megtörtek Bécs falain, feltartóztathat-

lanúl sietett a romlás felé ; vereségök visszahatása annál rombolóbb volt,

mert a törökök barbár elbizakodással minden erejöket e meghiúsult vállalatra

összpontosították. A Habsburg-ház valami százötven évig csupán védelemre

szorítkozva, immár az ozmánok irányában a támadó háborúra ment át,

melyet a nagy hadvezérek alatt nyert diadalok ragyogó sorozata kisért.

A Lotharingi herczeg párkányi gyzelmével és Esztergom bevételével végz-

dött az 1683-ki dicsséges hadjárat. A következ évben Velencze szintén

csatlakozott a „szent ligá"-hoz az ozmánok ellen. Ezzel a keresztény

fegyverek túlsúlya végkép eldöntetett annál inkább, minthogy a franczia

királylyal létesített fegyverszünet a nyugat fell fenyeget veszedelmet is

elhárítá, mire a brandenburgi öreg választó szintén ismét a császár mellé

állott. Oroszország is sorakozott az ozmánok ellenségei közé. St csaknem

úgy látszott, mintha újra a keresztes hadjáratok kora köszöntene be. A hitet-

lenek elleni küzdelem eszménye még egyszer érvényesíté ellenállhatatlan

hatalmát. XIV. Lajos meg nem gátolhatta, hogy több királyi herczeg a

császár, vagyis az egyetemes kereszténység ügyének ne szentelje kardját,

s midn 1686-ban a Lotharingi herczeg Buda ostromához fogott, táborába

németek, francziák, olaszok, spanyolok és angolok gyülekeztek, hogy részt

vegyenek a híres vár visszafoglalásában, a mely a török hatalom fbástyája

volt Magyarországon. Hasztalan jelenté ki a mufti egy fetvája, hogy Buda

a birodalom kulcsa s a vár védelme vallásos kötelesség, a vár elveszett;

le egész Dél-Magyarországba nyomultak a császár diadalmas csapatai.

1687-ben Lotharingi Károly a nagy-harsányi fényes diadallal fizette vissza

a töröknek ama gyászos csatavesztést, melyben egykor e hely közelében,

a mohácsi mezkön II. Lajos király életét és országát elvesztette. Az erdélyi

fejedelem immár elismerte a császár, mint magyar király felsbbségét.

A magyar országgylés a mohácsi nagy csata hatása alatt elfogadta

a Habsburg-ház Hágának örökösödését — a spanyol ágban is — az els-

szülöttség jogának alapján. Közvetctlenül ezután megtörtént az els magyar

örökös király koronázása József fherczeg személyében.

A török háború tovább is szerencsével folyt. Miksa Emánuel bajor

választó elfoglalta Nándor-Fej érvárt (1688), és míg a velenczeiek ó-klasszikai

területet ragadtak ki a török kezébl, Baclcni Lajos rgróf mélyen lenyomúlt

Szerbiába és Boszniába. A Balkán-félsziget keresztény népein élénk moz-

galom vett ert, midn az rgróf nissai gyzelme után Piccolomini csá>/;iri
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tábornok, mint a szabadság fegyveres hírnöke megjelent a bels Balkán

hegyi népei közepett. A törökök békét kértek s Bécsben azon gondolkodtak,

a Trajan -kapujánál vagy Konstantinápolynál tzzék-e ki az új határt.

I. Lipót hivatva látszott végrehajtani azt. a mit egykor V. Károly mint

Starhemberg Rüdiger Ern gróf.

császár tzött ki czéljáúl : a törökök visszaszorítását a Hellesponton át

Ázsiába. De valamint V. Károly mindenütt szemben találta magát I. Ferencz

franczia királylyal, mint ellenségével, úgy I. Lipót is minden útján maga

eltt találta XIV. Lajos királyt.

XIV. Lajost nagyon elkedvetlenítette, hogy a török háború sikerei

eddig oly fényesen alakultak a császár részére. A hatalmi viszonyok

59
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változásában reá nézve az aggodalom egy mozzanata rejlett. Mi történik

akkor, ha a császár a törökkel békét köt s hadban kipróbált, gyzelemhez

szokott csapatait nyugat felé indítja? Lajos elhatározta, hogy ezt az

eshetséget nem várja be, hanem maga nyitja meg a háborút, mire ürügyül

azon követeléseket használta, melyeket sógornje, az orleansi berezegné

emelt a Simmern-ház férfiágának kihalta folytán megüresedett Pfalcz iránt.

Teljes joggal nevezték e vállalatot a harmadik rabló-hadjáratnak ; mert

rabló háború volt az a rombolás minden iszonyatával, s a francziák a rajnai

Pfalczot, Németország ezen kertjét, pusztasággá változtatták át. Csakhogy

Lajos ezúttal rosszul Ítélte meg ellenfeleit. Orániai Vilmos ösztönzésére

a császár, Hollandia, Brandenburg, a német birodalom több más tagja.

Spanyolország és Svédország szövetségre léptek, hogy Francziaország túl-

súlyával szembe szálljanak. Az is súlyos csapás volt XIV. Lajosra, hogy

épen akkor döntetett meg a vele szövetkezett Stuart-ház uralma s hogy

Orániai Vilmos, ki az összes ellene irányuló szövetkezések lelke volt,

az angol trónra emeltetett. Nem kevésbbé fájdalmasan sújthatta a római

királyválasztás, mely Lipót fiára, József megkoronázott magyar királyra

esett, s mely a német trónra vonatkozó terveit halomra döntötte. A háború

a tengeren szintén fölötte kedveztlen folyamot vett Lajosra nézve. De szá-

razföldön még egyszer érvényesült Francziaország katonai túlsúlya, fleg

midn sikerit a királynak, a porta részérl a császárral kezdett békealkudo-

zásokat meghiúsítani. Ez nem maradhatott a háború vezetésére visszahatás

nélkül, minthogy a császárt arra kényszeríté, hogy hadseregét két harcz-

téren — keleten és nyugaton — oszsza meg. A Szerbiában tett hódítások

elvesztek ; Lotharingi Károly herczeg halála nem kevésbbé fájdalmas veszteség

volt. Idközben egy új törökver támadt ugyan Badeni Lajos rgrófban,

a szalánkeméni (1691) gyzben; de, mivel a Rajnához rendeltetett,

a legközelebbi években keleten a császári fegyvereknek sajnos hanyatlása

mutatkozott. A Francziaországgal viselt háború szintén szerencsétlen lefolyású

volt. Csak midn ez végéhez közeledett, lehetett a török ellen a küzdelmet

újra teljes nyomatékkal megindítani, s egyszersmind els izben állt a császári

hadak élére ama férfiú, kinek föllépésével a helyzet, mint valami varázs-

ütésre, hirtelen megváltozott. A császár demoralizált, elhanyagolt seregébl

Savoyai Jen herczeg olyan harezra termett hadat alakított, a melylyel

megnyerte a bámulatos zentai csatát (1697), mire portyázva levonult

Boszniába egész Szerajevóig. A legközelebbi esztendben a török uralom



V. Károly lotharingi herczeg.

magyarországi végmaradványára, Temesvárra és területére akart sort

keríteni. De Anglia és Hollandia, e két törökbarát nyugati hatalom közbe

lépett ; kieszközölték a karloviczi béke-congressust, melybl a hasonló nev
béke létesült 1699 január 26-án. E békével a Bánságon és Szerémség egy

részén kivl a porta Magyarország területén lev összes birtokait átengedte

I. Lipótnak. A törökök, kiknek végvárai a Habsburgok magyar birtokai
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mentén addig Érsek-Ujyár és Esztergom voltak, immár Temesvárra és

Nándor-Fejérvárra látták magukat visszavetve. Erdély, minthogy az ifjabbik

Apafy lemondott a trónról, ez idben szintén I. Lipótra szállott.

Trónra léptekor Lipót olyan területen uralkodott, a mely terjedelemre

körlbell a mai monarchia felének felelt meg. Bécs erdített határváros

volt s Magyarország java részében török pasalikot képezett. Lipót alatt

Tirol szerzdésszeren visszaszállt (1665) a Habsburg-ház fágára. 1675-ben

az utolsó Piast halálával megüresedett sziléziai herczegségek, Liegnitz, Brieg

és Troppau, mint a cseh korona hbérei, Lipótra szálltak; azon követelések

pedig, a melyeket a brandenburgi választó ezen területekre, valamint az

1621-ben lefoglalt Jágerndorfra emelt, a schwiebusi kerület ideiglenes

átengedésével elégíttettek ki. A Francziaországgal legutóbb (Ryswykben)

kötött békeszerzdés, bármi kedveztlen volt különben a császárra s a

német birodalomra, Freiburgot még egyszer visszaadta a császár birtokába.

Mindenekeltt azonban Magyarország felszabadításával állapíttatott meg

nagyban és egészben a Habsburgi monarchia lényege és terjedelme. „Azóta

Ausztriának egészen más alapja volt, mint azeltt. Egykor Magyarországon

minden háborút német hadak viseltek, s azt mondották, hogy az ottani

folyók vize német vérrel van megfestve; azóta ellenben a magyarok a

német seregek magvát alkották a német háborúkban." Utóbb azonban

a franczia diplomatia a spanyol örökösödési háború folyamán még egyszer

talált támaszt és segélyt Magyarország elégedetlen elemeinél.

Ellentétben Magyarországgal, melynek volt si alkotmánya, a monarchia

nyugoti felében a császár absolut módon uralkodott. Mária Terézia I. Lipótot

monda azon eldjének, „a ki uralkodói jogait fenntartotta, s kinek gondja

volt, hogy azokat mindenkivel szemben megvédje". A rendek hatalma meg

vala törve. Még mindig nagy hatást gyakoroltak ugyan az adók kivetésére

és behajtására s ezzel az illet tartományok közigazgatására ; de politikai

jelentségük elveszett és senkinek sem jutott eszébe azt új életre kelteni,

vagy, mint régibb idkben történt, az összes Ausztria parlamenti képvise-

letének alapjává tenni. Az absolut módon kormányzott államban a rendi

párttusákat a pártoknak gyakran nem kevésbbé kártékony cselszövényei

váltották fel az udvarnál. Csakhogy a háború okozta mély és általános

kimerültség elfogta az uralkodó köröket is. Bármi kevéssé lehetett a kor-

mányzat ilyen körülmények közt öntudatos kezdeményezésre képes, alakja,

az absolutismus, önkénytelenül kiegyenlít hatást gyakorolt az alárendeli
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országokra. Ez azonban még inkább fokozta az örökös tartományok s a

magyar koronának srégi alkotmánynyal bíró országai közt az ellentétet,

mely kezdettl fogva elmozdította a Habsburg-monarchia jövendbeli

dualisticus alakulását.

De volt már akkor is a közös ügyeknek bizonyos köre, melyek keze-

lésére az egykor I. Ferdinánd alkotta ellenrz hatóságok állandóan fenn-

maradtak, st fokozott jelentségre tettek szert. Csupán a titkos tanács

szenvedett lényeges változást, minthogy tagjai számának folytonos szaporo-

dása miatt nem volt többé

tanácskozó testületnek alkal-

mas. A császár a titkos

tanácsosokból bizottságokat

alakított s némely kiválóan

fontos esetekben azoknak

legelkelbb tagjait, kik

rendszerint más méltósá-

gokat is viseltek, „titkos

értekezlet " -re (geheime Con-

ferenz) hívta meg, mibl

lassanként állandó intéz-

mény , valami miniszter-

tanács-féle (1 709 óta az úgy

nevezett „enge Conferenz")

fejldött. Csakhogy ez intéz-

mény még tökéletlen ma-

radt, mert a miniszteri értekezlet tagjainak száma nem volt végképen

megállapítva s még nem voltak az ügyek szerint különválasztott miniszté-

riumok, mint ugyanazon idben például a franczia udvarnál. Hasonlókép

híjjával voltak a nevezett bizottságok a mködésükhöz való határozott vezér-

fonalnak, mivel a tagok gyakran változtak s k maguk nem érintkeztek

egymással, hanem egyesít középpontjuk a császár volt, ki a maga részérl

úgy szólván sohasem vetette el tanácsosainak írásban adott véleményét.

Mindenre kiterjed beleszólás, akár csak a külügyi politika terén is, magát

a fminisztert, vagyis a titkos tanácsosok legelsejét sem illette meg.

A közös intézmények sorába vonták a hadügyet is legíbb közigaz-

gatási közegével, az udvari hadi tanácscsal. Lipót korába esik a régi had-

A „szent liga" emlékérme 1684-bó'l.
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szervezetbl az állandó hadsereg rendszeréhez való átmenet. Már Wallenstein

hadseregét sem oszlatták föl egészen soha. Lipót kormánya ezt a hadert

megkétszerezte, st megháromszorozta. Háború után egyes ezredeket mindig

feloszlattak ugyan, de a mag megmaradt és azok az ezredek, melyek ama

korban a Rajnánál és Magyarországban mködtek, ma is tagjai az osztrák-

magyar hadseregnek. Nagy idszak volt az s a háború maga azon iskola,

a melyben olyan hadvezérek, mint Montecucculi, Lotharingi Károly, Badcni

Lajos és Savoyai Jen képezték ki magokat.

Savoyai Jen a Savoya-Carignan-ház mellékágából való Jen Móricz

soissonsi grófnak és Mancini Olympiának, Mazarin bibornok egyik unoka-

hugának a fia volt. Jen anyja nyitotta meg egykor ama hölgyek hosszú

sorát, kik azzal dicsekedhettek, hogy legalább rövid idre megnyerték

XIV. Lajos tetszését. Midn Olympia tünedezni látta e hajlamot, s ama

cselszövényei miatt, melyekkel magának a király kegyét megtartani igye-

kezett, az udvar körébl kiútasíttatott, sorsát megnyugvással és megadással

viselte ugyan, de bosszúvágyát gyermekeibe is át igyekezett oltani, mi

különösen Jennél sikerit neki. Mint legifjabb s mint gyönge testalkatú fiút

egyházi pályára szánták, t ellenben már gyermekévei óta a katonai pálya

iránt való ellenállhatatlan vonzalom hatotta át. Midn tehát XIV. Lajos

a „kis abbé"-tól, kit látni sem szeretett, megtagadta a kért lovasszázadot,

az ifjú hátat fordított hazájának s két testvérbátyja példáját követve, Lipót

császár szolgálatába állott. Egy lovassági ütközetben Petronellnél nyilt els

alkalma sarkantyúját megérdemelnie. Hsiességeért azon nagy csatában,

melylyel Bécs a török ostrom alól fölszabadíttatott, egy dragonyos ezred

ezredesévé neveztetvén ki, a tovább hullámzó török háborúban s késbb a

Francziaországgal. folyt küzdelmekben olyan kiváló részt vett, hogy a császár

tábornagygyá nevezte ki s reá bízta ama hadsereg fparancsnokságát, a

melyet a zentai gyzelemre vezetett. Lotharingi Károlylyal, ki a vitézi

tudományokban mestere volt, Jen sok tekintetben összehasonlítható : mint

amaz, is magába zárkózott és kevés beszéd volt s teljesen belemerült

hivatása nehéz kötelességeinek teljesítésébe. sem adott a külszínre semmit;

kávébarna szín s rézgombú felöltje a zentai csata óta világtörténelmi

hír. Hadvezéri hivatottságát magasztalással említi mindenki, valamint azt

is, hogy mint az udvari hadi tanács elnöke a hadügyekben sokféle javítást

kezdeményezett. De nem kevésbbé nagy volt mint államférfiú és diplomata

is. Ls kiterjedt nyilvános tevékenységéhez olyan gazdasági érzék járult, a
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mely fösvénységtl, valamint oktalan pazarlástól egyaránt távol maradva,

megadta neki az eszközöket, hogy kárpótlásul a családi élet boldogságáért,

melyet sohasem élvezett, mvészeti és tudományos törekvések támogatásá-

ban találjon üdülést és vigasztalást. Bécsben a Belvedcrében és a Himmelpfort-

gasséban volt két palotája, méltó csarnokai voltak mkincs-gyjteményének

és válogatott könyvtárának. Amaz id egyik legjelentékenyebb tudósa,

Leibnitz, neki ajánlotta fmunkái egyikét, a Monadologiát s nem Jenn múlt,

hogy a nagy bölcsész azon terve, hogy Bécsben tudományok akadémiája

alapíttassék, meg nem valósult. Jen két nemzet legnemesebb tulajdonságait

egyesíté magában, s azokat mint „három császár hü szolgája" fogadott

hazájának szentelte. Ezekhez egyszersmind olyan jellem is járult, „a melynek

nemessége és szepltlen tisztasága a legnagyobb bámulatot érdemli".

Jen a zentai gyzelemmel alapította meg dicsségét ; új babérokat

a spanyol örökösödési háborúban aratott, mely azért támadt, mert XIV.

Lajos épen úgy, mint a császár, követelést emelt a spanyol Habsburgok

kihaltával megüresedett spanyol monarchiára.

Az a kérdés, ki legyen az utolsó spanyol Habsburg, II. Károly halála

után a spanyol monarchia örököse, régóta foglalkoztatta a diplomatákat.

Minthogy Károly testvérnénje, Mária Terézia, ki XIV. Lajos franczia király

felesége volt, a trónöröklés jogáról lemondott, Margit Terézia, I. Lipót

császár neje és II. Károly húga lett volna az örökös, mert férjhczmenetelekor

nem mondott le jogairól. Csakhogy még 1673-ban elhunyt s házasságából

csupán egy leány származott, Mária Antónia, ki Miksa Emánuel bajor

választóhoz ment nül. Esküvjekor azonban Mária Antónia epén úgy, mint

régebben nagynénje a franczia királyné, lemondott a spanyol koronáról

s ürökjogát atyjára és mostoha fivéreire ruházta át. Mindazonáltal Károly

halála után a müncheni udvar szintén követeléssel állt el, még pedig Mária

Antónia fia, a trónörökös József Ferdinánd javára. XIV. Lajos is érvény-

telennek nyilvánította neje lemondását s egyik unokája számára követelte

Spanyolországot, míg viszont a császár a saját és háza követeléseinek

próbált érvényt szerezni. Ellenben a tengeri hatalmak. Anglia és Hollandia

az osztatlan spanyol monarchiát sem Francziaországnak , sem Ausztriának

nem akarták juttatni, mert attól féltek, hogy az európai egyensúly meg-

zavartatik. Ok a nagy örökség megosztását óhajtották.

XIV. Lajos belátta, hogy a tengeri hatalmak ellenkezése miatt nem

egy könnyen fogja az egész örökséget megszerezhetni. Elfogadta tehát
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Anglia azon felosztási tervét, hogy a bajor trónörökös Spanyolországot,

a gyarmatokat, Spanyol-Németalföldet, a franczia dauphin az olasz birto-

kokat, Károly fherczeg, a császár második fia, ellenben csupán Milánót

kapja. De mivel a bajor trónörökös csakhamar meghalt, a szerzdés akként

Savoyai Jen herczeg.

módosíttatott, hogy Spanyolország, a gyarmatok és Spanyol-Németallöld

Károly fherczegre, a többi pedig a dauphinra szálljon.

A még életében kötött ezen osztozkodási szerzdések feletti haragjában

II. Károly spanyol király végrendeletileg a bajor választó fiát nevezte ki

egyedüli örökösévé, s mikor ez meghalt, hasonló szándékot táplált Károly

60
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fóherczeg irányában, kinek e végbl hadsereg élén Spanyolországba kellett

volna mennie. De, mivel ez nem rögtön történt, a madridi udvarban lev

franczia párt, melynek a kikért pápai vélemény is segélyére volt, oda vitte

a dolgot, hogy II. Károly Anjou Fülöpöt, XIV. Lajos fiatalabbik unokáját

nevezte ki a spanyol monarchia egyedüli örökösévé. Egy hónappal késbb

II. Károly, az utolsó spanyol Habsburg, behunyta szemét örökre (1700

nov. 1). XIV. Lajos elfogadta a végrendeletet unokája részére. Ez 1701

február 18-án tartotta bevonulását a madridi Buen-Retiro palotába. Sem

a félszigeten, sem a melléktartományokban nem hangzott a legcsekélyebb

ellenmondás sem. Mint Spanyolországban, úgy Nápolyban, Szicziliában s

másutt is ellenállás nélkül ment végbe V. Fülöp királylyá kikiáltása.

A végrendeletnek "XIV. Lajos által való elfogadása nem is vezetett

nyomban általános háborúra. A tengeri hatalmak és a bécsi udvar nézetei

még eltértek egymástól. A tengeri hatalmak eltt legfbb czélúl az lebe-

gett, hogy az egyensúly a szárazföld két fhatalma, Francziaország és

Ausztria között fenntartassék. A felosztási szerzdéseknek épen az volt a

czéljok, hogy megakadályozzák, hogy az egyetemes spanyol örökség ama

két nagyhatalom valamelyikének közvetlen birtokába jusson. Ez a czél most

más úton és más alakban elértnek látszott II. Károly végrendeletével, mely

az egyetemes spanyol örökséget egy franczia herczegnek hagyományozta

ugyan, de nem közvetetlenül a franczia koronára ruházta. Ez okból Angliában

és Hollandiában Anjou Fülöp trónra léptét nem fogadták kedveztlenül.

A legutóbb kötött felosztási szerzdés megszegésével nem igen tördtek s

III. Vilmos elkeseredését egyelre túlszárnyalta a béke fenntartására irányuló

óhajtás.

A bécsi udvarban szintén megoszlottak a vélemények az örökösödés

ügyében. Itt három párt állt szemben egymással, a melyek törekvései fleg

a nem sokára bekövetkez események czélpontjaira való tekintetbl váltak

fontosakká. A császár környezetével szemben állt egy részt ama férfiak

csoportja, kik Salm vezetése alatt a nagy reményekre jogosító József király

köré sereglettek, más részt pedig Károly, az ifjabbik fherczeg pártja, a

melynek szóvivje gróf Wratislaw volt. Míg ez a párt azon dolgozott, hogy

Károly fherczegnek szerezze meg a spanyol koronát összes birtokaival

együtt, addig József köre kevésbbé a fherczegi trón megalkotását, mint

inkább általában Francziaország megalázását viselte szívén s fegyverre

akarta bízni annak eldöntését, hogy a spanyol örökségbl mennyit és miféle
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területeket ragadjanak cl a Bourbonoktól. Károly pártja inkább az uralkodó-

ház, a Józsefé inkább a német birodalom érdekeit tartotta szem eltt, mint-

hogy egy Francziaországgal vívott gyzelmes háborútól kedvez visszahatást

remélt a német birodalmi ügyekre is. Mindkét érdeket összefoglalta a császár,

midn saját személyére nézve ragaszkodott az egész spanyol örökségre való

követeléséhez, mint olyan joghoz, melyet, mint monda, maga az Isten

adományozott neki. Ez okból Lipót tiltakozást emelt a spanyol végrendelet

ellen s hadat gyjtött, hogy Milánó herczegség területére nyomuljon; mert

a császár, minthogy még hatalmas szövetségtársak nélkül állt, feladatát

egyelre a legközelebb esnek megszerzésére kényszerit korlátolni s alig

tévedünk, midn ez elhatározásban egyszersmind a bécsi udvar egymással

küzd pártjai közötti kiegyezést látunk.

Savoyai Jen els hadjárata Olaszországban, a mely az Alpeseken

való sokat csodált átmenettel kezddött s a carpii és chiarii két gyzelemmel

koszorúztatott, már végbement, még mieltt a császárnak a tengeri hatal-

makkal való szövetsége létre jött volna. XIV. Lajos maga volt az, ki a

császár ebbeli törekvéseit eredményre vezette. A végrendelet azon záradéká-

nak eltörlésével, mely kimondotta, hogy Spanyolország és Francziaország

koronája egy ember fején nem egyesíthet, a fennhéjázással, a melylyel a

Hollandia védelmére kötött gy nevezett barriére-szerzdésen túltette magát,

a tengeri hatalmak kereskedelmének károsításával, II. Jakab fiának Anglia

királyául való szószeg elismerésével, melyet ama pillanatban mondott ki,

midn király és parlament Angliában épen törvény útján szabályozták a

trónöröklést, mindezzel maga XIV. Lajos gyújtotta meg azon örökösödési

háborúk elsejének tüzét, a melyek ez idtl fogva a XVIII. századon végig

tartottak. III. Vilmos még megélte az angol közvélemény hatalmas fordu-

latában s a tengeri hatalmak és a császár közötti .,nagy szövetség" meg-

kötésében ügye diadalát, a melyet haldokolva ajánlott utódjának, Annának,

midn egyszersmind végrendelete végrehajtójául megjelölte neki ama férfiút,

ki oly annyira be volt avatva, mint senki más, az orániai politika tervez-

getéseibe és kilátásaiba : John Churchillt, Marlborough grófot, a késbbi

herczeget. Ezután Marlborough, Savoyai Jen és a hollandi Heinsius volt

a háború lelke. Ok alkották azt a triumvirátust, mely a Francziaország

irányában való ellenállás összes elemeit maga köré gyjtötte.

III. (I.) Frigyes brandenburgi választó és Ern Ágost hannoverai

berezeg már elbb megígérték segélyöket ; amaz (1700) porosz királyi

60*
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czímének elismerése, ez a (kilenczedik) választó fejedelmi méltóság adomá-

nyozása fejében. Végtére a német birodalom is háborúi üzent Franczia-

országnak. Csupán a bajor választó és testvére, a kölni választó érsek

csatlakoztak XIV. Lajoshoz. Amazt Lajos területnagyobbodás s a királyi

czím kilátásaival kenyerezte le, st Miksa Emánuel komolyan gondolt reá,

hogy a Habsburg-háztól elragadja a császári koronát. Lajos Olaszországban

szintén tudott szövetségeseket szerezni. Itt a savoyai és mantuai herczegek

állottak pártjára. Ezzel a háború, melynek színhelye különböz országok

- Olaszország, Németország, Spanyolország, Németalföld - - közt oszlott

meg, európai jelleget öltött.

A nagy szövetség létrejöttét nem kevéssé mozdítottál-e el Savoyai

}en fegyvereinek Olaszországban kivívott sikerei. Ha mindazonáltal kevéssel

ezután gátolva látta magát elhaladásaiban, ezt a császár kedveztlen pénz-

ügyi viszonyai s a legfbb hadügyi kormányzat ziláltsága okozták, a melyek-

rikító ellentétben állottak Francziaország gazdag pénzeszközeivel és had-

ügyének egységével. Növelte a bajt az, hogy a magyarok II. Rákóczy

Ferencz alatt fegyvert fogtak, még pedig ugyanazon pillanatban, midn

a bajor választó, kinek országát egyelre Villars parancsnoksága alatt egy

franczia hadsereg védte, Tirolba berontott, hol az Olaszországból jöv

Vendme herczegnek kellett volna hozzá csatlakoznia, hogy egyesülten

nyomuljanak el Karinthián és Stájerországon át Bécs ellen. De az osztrák-

monarchia szíve ellen intézett eme nagy támadás meghiúsult a tiroliak

hüségén, kiknek fölkelése vitéz vezetik, mint Sterzinger Márton, az 1703. év

Hofer Andrása alatt, romboló hatásaiban elemi erk pusztításához hasonlított

s XIV. Lajos éles elméj combinatióit halomra döntötte. A bajor választó

felényire leapadt seregének maradványával megkezdte a visszavonulást s

Vendme Trientbl szintén visszatért Olaszországba, hol akkor a savoyai

uralkodó herczeg elvált Francziaországtól s a nagy szövetséghez csatlakozott.

Eddig a szövetség czélja nem volt egyéb, mint az, hogy a császár

a spanyol örökségbl megfelel részt kapjon s ezzel Francziaország túlsúlya

megtöressék. E czél azonban megváltozott, mikor Portugálba is csatlakozott

í 1703) a szövetséghez, csakhogy a saját biztonsága érdekében csatlakozásai

ahhoz a föltételhez kötötte, hogy Károly fherczeg emeltessék az összes

spanyol birtokok trónjára. A császár nem szívesen járult e föltételhez,

minthogy államai közvetlen nagyobbílásál czélszerbbnek vélte egy spanyol

secundo genitura alkotásánál. Végre azonban engedett; fia Károly javára,
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kii útnak indított Spanyolországba, lemondott e birodalomról, de nem

a nélkül, hogy egy titkos czikkelyben meg nem óvta volna jövendbeli

igényét Milánóra, mint megüresed német birodalmi hbérre.

A bajor választónak Tirolból való visszavonulásával a császár örökös

tartományairól még épen nem volt elhárítva a veszedelem. 1704 január

1-én Miksa Emánuel elfoglalta Passaut, Fels-Ausztria kulcsát; más fell

a kuruezok Bécset fenyegették. Újra csak Jen herczeg volt az, ki császári

urát a legnagyobb szorongatásokból kimenté. Mert legeli az fáradozásai-

nak tulajdonítandó, hogy a had- és pénzügyi kormányzat kivétetett ama

képtelen egyének kezébl, kikre eddig bízva volt s hivatottabb férfiakra

ruháztatott át. Az udvari kamara vezetése ugyanarra a gróf Starhemberg

Gundacker Tamásra (Bécs védjének mostoha testvérére) bízatott, kinek

emlékezete a bécsi városi bank — Ausztria legrégibb hitelintézete - - és a

„Hofbanco deputatiorv-nal szorosan össze van kapcsolva s a kinek érdeme

volt mindenek eltt az, hogy az uralkodóház fedezni birta a spanyol örök-

ségért olyan sokáig folyó háború költségeit. Az udvari hadi tanács elnökségét

maga Jen vette át úgy, hogy a hadseregnek legfbb igazgatását, valamint

legfbb hadvezényletét is a saját kezében egyesítette. Új állásában Jen

fáradhatatlan tevékenységet fejtett ki. Habár nem volt képes minden bajt

rögtön orvosolni, a hadviselésben mégis frissebb szellem és a katonai

tényezk tervszerbb összemködése vált észrevehetvé. Míg Jen Bécset

a magyarországi kuruezok hirtelen megrohanása ellen küls védelmi vonal

emelésével biztosította, legfbb figyelmét a bajor választó megsemmisítésére

irányozta, minthogy a háborút a fellenség, Francziaország ellen csak akkor

lehetett nyomatékkal és sikerrel viselni, ha ez a „mindig fájó és gátló

tövis" kihúzatott a császár oldalából. Jen e czélt Marlborough segélyével

érte el, a kivel megosztá a höchstadti nap (1704) babérait. Ez volt az els

nagyobb vereség, melyet XIV. Lajos uralkodásának kezdete óta franczia

hadsereg nyílt mezn szenvedett s egyszersmind ez volt a szövetség els

dönt sikere. Míg a francziák a Rajna jobb partjáról eltakarodtak, a bajor

választó fejedelemség gyzelmi zsákmánykép állt nyitva a császári fegyverek

eltt. A választó maga hazátlan menekültté lön, ki országába csak a béke-

kötés után térhetett ismét vissza.

E derit pillanattal végzdött I. Lipót életének alkonya, ki 1705 ápril

5-én halt meg. Trónjának örököse I. József a férfikor els virágjában volt, mert

még nem töltötte be huszonhetedik életévét. O rajta csüngtek Ausztriában
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az összes törekv szellemek reményei, mert már esztendk óta észre lehetett

venni a mélységes örvényt, a mely a trónörökös büszke tervezgetések és

törekvéseit atyja kormányzatának hagyományos rendszerétl elválasztá.

A jezsuiták hatása alól ki volt véve a trónörökös, kinek megnyer külseje

szellemet és életet árúit el s kit világias dolgokban járatos férfiak neveltek,

mint Salm herczeg és Rummel világi pap, kik többször voltak azon hely-

zetben, hogy inkább mérsékelniük, mint sarkalniok kellett az eleven esz

gyermek tanuló kedvét. Minden mozdulatában csaknem hevesked, s e

mellett vakmer lovas, tüzes vadász, szenvedélyes tánczos lévén, sajátszer

ellentétül szolgált atyja ünnepiesen kimért tartásához. Elég korán föl kezdett

benne villanni állásának és jövjének a tudata. Mint atyja régi tanácsosainak

határozott ellensége, egészen a háború eszmekörében élt; kérlelhetetlen

szigorúsággal szándékozott majd annak idején a megrögzött visszaéléseket

megszntetni. Különösen, és pedig trónraléptekor azonnal a legnagyobb

határozottsággal vonta magához a császári jogokat, melyeket késbb az

események folyamán magával a franczia-barát pápával szemben is nyomaté-

kosan érvényesített. De a vérmérséklet minden föllobbanó szenvedélyessége

mellett József örökölte nemzetségének vele született jóságát is. Amore et

timore ! volt ez uralkodó jelmondata.

I. József nem egészen teljesíté rövidre szabott élete közben a várako-

zásokat, a melyeket trónralépéséhez fztek.

Elénk szelleme, mint azeltt, úgy azután is gazdag maradt nemes

szándékokban ; de a megerltet kötelességteljesítéshez nem volt eléggé

iskolázva. Szórakoztató mulatságokhoz szokva, József nagyon is könnyen

kifáradt a bonyodalmas és komoly államügyekkel való foglalkozásban s

szívesen átengedé azokat egykori neveljének, Salmnak, a ki tehetséges, de

gyanakodó természet ember volt s föllobbanó heveskedése, valamint tapo-

gatódzó szeszélyessége daczára ellenségeinek minden támadása ellenében

tartani tudta magát irányadó miniszteri állásában hálás tanítványának csak-

nem haláláig. De hogy József terveinek egy része befejezetlen maradt, az

nem csupán az hibája volt.

A bajor és a kölni választó fejedelmeknek birodalmi átok alá vetésében

a német birodalom ügyeibe való erélyesebb közbelépés szándéka nyilvánult.

Kilátás nyilt az uratlan bajor szomszéd ország elfoglalására. Talán lehetséges

volt az is, hogy a brandenburgi és a szász választó fejcdelemsé°ek olyan

politikai irányba tereitessenek, mely súlypontjukat nem német területre
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- Porosz- és Lengyelországba — helyezte volna át, körülbelül ügy, mint

a Welf-házzal történt, mely kevéssel késbb az angol trónra költözött át.

Efféle terveket nagyon ajánlgattak a császárnak; de azok sokkal messzebbre

vágó természetek voltak s sikerök is sokkal bizonytalanabbnak látszott,

KÉS sm
I. József császár és király.

semhogy a bécsi udvart komolyan foglalkoztatták volna. A szövetséges

Poroszországra való tekintetekbl még szerényebb kísérletekrl is le kellett

mondani oly irányban, hogy a császári hatalom újra erélyesebben érvénye-

síttessék. De reformokról az örökös tartományok belügyeiben sem igen

lehetett szó olyan idben, midn a spanyol örökösödési háború mellett a

magyarországi mozgalmak foglalták el az állam minden erejét, fleg miután
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az utóbbiak békés elintézésére tett kísérletek meghiúsultak s a kuruezok

azzal tetézték a szakítást, hogy az ónodi gylésen (1707) a Habsburg-házat

trónvesztettnek nyilvánították.

Ellenben csak I. József alatt szállott teljes erély a szövetségeseknek

Francziaország elleni háborújába. }en minden bizalmatlankodó korlátozástól

szabadulva, Olaszországba sietett, a hol méltó helyettese, gróf Starhembcrg

Guidó nem volt képes a savoyai herczeget tartományai teljes elvesztésétl

megóvni. Ellenséges hadállásokon át, folyókon és hegységeken keresztül

nyomult Jen Turin fölmentésére, a melyet Starhembcrg utóda Daun

hsiesen védelmezett. Ugyanekkor aratta Marlborough a ramilliesi fényes

diadalt. Az 1706-ki „csodálatos" esztendben a nagy szövetség hadvezérei

egymás után tartották bevonulásukat Turinba, Brüsszelbe és Madridba s

habár ez utóbbi várost csakhamar ismét el kellett hagyniuk , viszont

XIV. Eajos Fels-Olaszországról mondott le a Milánó odahagyását kiköt

egyezmény által (1707). Nápoly mint érett gyümölcs hullott III. Károly

kezébe, kit XI. Kelemen pápa szintén elismerni kényszerült. Szardínia

meghódolt, Belgium a tengeri hatalmak kormányzatába ment át III. Károly

javára. Egyes fölkelések Bajorországban elnyomattak, az ország épen úgy,

mint a meghódított Mantua hercze°'sé°:, a szomszédok közt osztatott fel.

XIV. Lajos napja már lemenben volt. Hét háborús esztend végre

kimerítette még Francziaország dús segélyforrásait is s az oudenartli

(1708) és a malplaqueti (1709) rettent vereségek megtörték Franczia-

ország túlsúlyát.

Ekkor azonban hirtelen két olyan esemény történt, a melyek döntkké

váltak a hatalmi viszonyok megállapítására Európa nyugoti és déli részében :

I. József császár halála, ki himlben hunyt el, és Marlborough bukása. Mint-

hogy immár attól lehetett tartani, hogy a spanyol monarchia egyesíttetni

fog az osztrák tartományokkal Károly (mint spanyol és magyar király III..

mint császár VI.) alatt, a tengeri hatalmak, hogy ezt megakadályozzák,

XIV. Lajoshoz hajlottak, kinek békeajánlatai most készségesebb meghallga-

tásra találtak, mint elbb. Ez államok meg is kötötték vele az utrechti

békét ('1713). a melyhez a háború rövid és medd folytatása után a

császár és a német birodalom a rastatti és badeni (Svájczban) béke-

szerzdésekkel szintén csatlakoztak. A békeföltételek a következük voltak :

V. Fülöp (XIV. Lajos unokája) Spanyolország meg az Európán kívül es

spanyol birtokok királya marad. Anglia megtartja a háborúban meghódított
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Gibraltárt; Ausztria kapja a spanyol Németalföldet, Milánót, Nápolyt és

Szárdiniát, Savoya mint a császárral szövetkezett hatalom a szicziliai király-

ságot, a melyet késbb Szárdiniával cserélt be.

Károly még a béke megkötése eltt, testvérbátyja elhunytának hírére

eltávozott Spanyolországból, a melyhez élete nyolez változatos esztendejének

emlékei fzdtek. A cataloniak örömzaja közepett vonult be egykor az

ifjú király Barcelonába s azután állhatatos kitartással osztozott a város

ostromoltatásának szenvedéseiben. Ismételve sikerit elbb a portugalloknak,

utóbb a saragossai fényes diadal után a vitéz gróf Starhemberg Guidónak

(Rüdiger unokaöcscsének) s magának Károlynak egész Madridig elnyomulni.

De míg az aragoniak és cataloniak Károlyt örömmel ismerték el királynak,

Castiliában a hangúlat ellenséges volt iránta s mindkét ízben újra távoznia

kellett Spanyolország fvárosából. Mindazonáltal Károly csak nehezen vált

meg fiatal kora hazájától s még akkor is, midn már réges-régen lemondott

volt róla, különös szeretetet táplált ez ország iránt, a mi abban nyert

kifejezést, hogy kegyeivel elhalmozta azon spanyolokat, a kik sorsukat az

övéhez fzték s t Bécsbe követték. „Idegen tanácsosok hatása alatt állva

és idegenszer emlékektl áthatva, Károly csak lassanként élte be magát

a honi viszonyokba. A férfias szépség és erej uralkodó, ki el volt telve

fenségének tudatával, a bizalmas érintkezésben nagyon megnyer egyéniség

maradt. Sokban hasonlítva atyjához, kinek kedvencze volt, ugyanazt a habo-

zást tanúsította, mint , de egyszersmind a terveihez való ragaszkodásban

ugyanazt a szívósságot, ugyanazt az igazságérzetet is, a mely az egyszer

adott szót szentül megtartotta s ez okból hasonlót várt másoktól is." Az ama

kor minden más udvarában uralkodó franczia ízlés iránti ellenszenvben szintén

osztozott I. Lipóttal, a kitl viszont a vidám élvezetekre való hajlam külön-

bözteté meg, a mely székhelye, a „Favorita" társas életét barátságosabbá és

fényzbbé alakította. Pompakedvelése, valamint nem közönséges mveltsége

hasznára vált a mvészetnek s a tudományoknak, melyekben az újonnan

szerzett olasz tartományok hatása mindinkább érvényesült.

VI. Károly nyugodtan vehette át testvérbátyja örökségét, mert mái-

Ausztriába érkezte eltt végre létrejött Magyarország pacificatiója a szatmári

béke által. A kuruezok legnagyobb része elfogadta a felajánlott amnestiát;

Rákóczy Ferencz Francziaországba , késbb Törökországba vonult. Csak-

hamar azonban egy új török háború és Alberoni bibornok fondorlatai ismét

közel hozták a veszélyt, hogy a magyar felkelés újra kitörjön.

61
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Hogy ugyanis a karloviczi bekében szenvedett vesztesegeiért kárpót-

lásra tegyen szert, a porta megtámadta Velencze köztársaságot, ama béke

egyik szerzd részesét. A császár pártját fogta a köztársaságnak, a mi

azután t magát is belebonyolította a háborúba. Ekkor nyert alkalmat

Savoyai Jen katonai pályáját ugyanazon színhelyen, a melyen dicsségesen

megkezdette volt, dicsségesen be is fejezni. A péterváradi és nándor-

fejérvári gyzelmek két új hervadhatatlan levéllel járultak a „nemes lovag"

diadalkoszorújához, a kinek neve azóta egyik szép német népdalban szájról-

szájra szállt. Ama két diadal gyümölcse a passzaroviczi béke (1718) volt,

a melyben a porta Nándor-Fej érvárt a Szerémséggel, Szerbia legnagyobb

és Bosznia kis részét, a temesi bánság területét és „kis" Oláhországot

egészen a Olt folyóig Károlynak engedte át. Ez volt a legdicsségesebb

béke, melyet Habsburg-házi uralkodó valaha a portával kötött.

A császár azonban még kedvezbb feltételeket is nyerhetett volna

Törökországtól, ha a háború, melyet Alberoni spanyol miniszter fondorlatai

Ausztriára fölidéztek, arra nem kényszeríti, hogy fegyverét olaszországi

birtokai védelmére használja.

VI. Károly császár és V. Fülöp spanyol király eddig forma szerint

még nem kötöttek békét. Még mind a két fél ragaszkodott követeléseihez,

a melyek az egyetemes spanyol örökségre irányultak. Míg VI. Károly ez

örökségnek a német birodalommal és örökös tartományaival való egyesí-

tésével olyan állást óhajtott magának teremteni, a melylyel még séét,

V. Károlyét sem lehetett volna összehasonlítani, Alberoni nagyravágyása

Spanyolországot és Francziaországot , mely utóbbiban akkor az orleansi

herczeg vitte a gyermek XV. Lajos helyett a regensséget, nem tartotta

túlságosan nagynak arra, hogy a két ország koronáját a saját királyi ura és

második neje, pármai Erzsébet számára megnyerni ne törekedjék. De, míg a

császár óhajai a tengeri hatalmak ellenzése miatt meghiúsultak, Alberoni min-

den politikai emeltyt mozgásba hozott, hogy hn óhajtotta czéljához eljusson.

A franczia udvarban támasztott összeesküvéssel meg akarta buktatni a regens-

herczeget; Anglia ellen Stuart Jakab trónkövetelt támogatta, Ausztria ellen

pedig azzal lépett fel, hogy a portát a háború folytatására ösztönözte.

Mindenek eltt azonban maga nyitotta meg a háborút, midn egy spanyol

hajóraj megszállotta Szárdiniát, egy másik pedig Szicziliánál kötött ki.

Ekkor a tengeri hatalmak ismét védelmére keltek az európai egyen-

súlynak s Francziaországgal megkötötték azt a hármas szövetséget, mely
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a császár csatlakozásával négyes szövetséggé bvült. De csak akkor, midn
a spanyol hajóhadat az angol már megsemmisité és Alberoni megbukott,

járult Spanyolország is a londoni szerzdéshez (1720), a melyben VI. Károly

Spanyolországról, V, Fülöp viszont az Európában lev spanyol melléktarto-

VI. Károly.

Hiányokról lemondott, Sziczilia a császárra szállott, a savoyai herczeg pedig

Szárdiniával, meg a királyi czímmel kárpótoltatott; végi Erzsébet spanyol

királyné gyermekeinek is megadatott Parmára, Piacenzára és Toscanára az

örökösödési jog.

A Habsburg monarchia e békeszerzdésekben elérte legnagyobb kiter-

jedését. Csakhamar kitnt ugyan, hogy a területi gyarapodás csak akkor

61*
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igazán üdvös valamely államra, ha azt szervesen be lehet az egészbe

illeszteni. Ez megtörténhetett a keleten tett szerzeményekkel, de nem az

olaszországiakkal és a spanyol-németalföldiekkel. Az utrecht-rastatti béke

ajándékozta országok nem állottak a császár többi tartományaival történelmi

összefüggésben s nem tekintve Lombardia és Németalföld gazdagságát,

Ausztriára csak annyiban képeztek nyereséget, a mennyiben nem volt

szabad azokat a Bourbon udvarok kezén hagyni.

Az egykor spanyol, de immár a császárnak átengedett tartományok

kormányzására Bécsben két fhatóságot szerveztek : Olaszország számára

a spanyol tanácsot, Belgium számára a flandriai tanácsot. Mind a két ható-

sághoz majdnem csupa spanyolokat neveztek ki.

Ez hiba volt, a melynek elkövetésénél a császárnak ama spanyolok

iránt való hálája, kik miatta ették a számzés kenyerét, túlszárnyalta

a politikai belátást. Mert a VI. Károly udvarában lev ezen spanyol párt

nemcsak oda munkálkodott, hogy ama tartományokban, a melyeket kor-

mányzott, a lakosság óhajtásaival ellentétben a maga embereit juttassa

állásba, hanem Ausztria külpolitikáját is hosszú idn át és nem mindenkor

fogadott hazája érdekében vezette. Ugyanaz a párt volt ez, a mely még a

Savoyai Jennek oly annyira igazolt befolyását sem siker nélkül igyekezett

aláásni és a melynek állását nem annyira rejtett aknáinak feltárása, mint

inkább vezérének Althan grófnak — kinek felesége spanyol n volt -

a halála ingatta meg. Csak ekkor szerzé meg Jen herczeg VI. Károly

korlátlan bizodalmát, a ki ez idtl kezdve nem ura, hanem Lipót és Józscl

példájára atyja és testvére volt.

Az 1720-tól 1734-ig terjed évek Ausztriára a küls és bels nyuga-

lom idszakát alkoták, melyek folyamán a vallásos és politikai háborúk

helyét az élet anyagi javaiért való békés versenyharcz foglalta el. VI. Károly

alatt lépett Ausztria legelször a kereskedést z hatalmak sorába ; az

korába esnek az els kísérletek a felülrl támogatott honi ipar megalapí-

tására. Belgium megszerzése s a kereskedelmi kedvezmények, a melyeket

a passzaroviczi béke az osztrák kereskedknek nyújtott, szolgáltak els

ösztönzésül arra a tevékenységre, mely Trieszt és Fiume szabad kikötinek

megnyitásában, kereskedelmi mútak építésében és a postaügy fejlesztésében,

mintagyárak alapításában, kivált pedig a Bécsben székel keleti kereskedelmi

társulat és az ostendei kelet- és nyugatindiai társaság alapításában, valamint

az osztrák hadi és kereskedelmi tengerészetnek azokhoz fzd kezdeteibi n
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nyert kifejezést. Hogy mindezeknél a kormány az uralkodó merkantil- és

prohibitiv-rendszer tévedéseitl nem tudta magát meginni, azért neki épen

oly kevéssé tehet szemrehányás, mint a hogy az a körülmény, hogy az

említett alkotások nem eredményeztek állandó gyümölcsöt, nem csorbít-

hatja VI. Károly abbeli érdemét , hogy legelször kisérlé meg olyan

kereskedelmi-politikai szervezet létrehozatalát , a mely a nyugat-európai

országokéhoz hasonlított. De bármin sokoldalúak voltak VI. Károly és

államférfíai — különösen Rialp marquis - - törekvései e téren, végi mégis

feláldoztattak annak az egy eszmének, a mely ezután a császár minden

egyéb cselekedetén uralkodott, s ez az általa megszabott új trónörökösödési

rend minden fell való elismerésének óhaja volt.

I. József halála után Károly volt egyetlen férfi képviselje házának.

1708-ban vette nül Erzsébet braunschweig-wolfenbütteli herczegnöt, s

midn Ausztria és Magyarország trónját elfoglalta, házasságából még nem

származtak gyermekek. E mellett a császár nejétl különválva élt Spanyol-

országból visszatérte óta, minthogy neje 1713-ig ott maradt. Ha VI. Károly

megfontolta magában, min rettenetes küzdelmekre adott indító okot a

spanyol Habsburgok Hágának kihalta s hogy ez a háború a spanyol

monarchia szétrombolására vezetett, akkor valóban nehéz gond szállhatta

meg a miatt, hogy az osztrák és magyar tartományokat nem nagyon

messze jövben hasonló sors érheti. Mert mindez országok és tartományok

csak laza kötelékben álltak egymással s egyedül az egy és ugyanazon

uralkodó-ház kapcsa (personal unió) fzte össze ket. S még ez a kötelék is

felbomlásnak volt kitéve, mihelyt egyszer a Habsburg-ház fiága kihalt;

mert egyedül a fiágra vonatkozott az uralkodó család öröklési joga Magyar-

országban. A kérdés, ki fog majdan az osztrák és magyar részek fölött

uralkodni, igen nagy politikai fontosságú volt tehát az illet országokra,

valamint a külföldre, annál inkább, minthogy a császárnak voltak él

nvérei és unokahugai s az 1703-ki családi szerzdés — a Lipót-féle pactum

mutuae successionis - - I. József ni leszármazóinak eljogot biztosított.

Nem VI. Károly, a ki még mindig remélte, hogy fiu gyermeke szüle-

tik, hanem a horvát-szlavón rendek vetették föl az ügyet, még pedig oly

módon, a mely épen úgy, mint a rá következ tárgyalások egész folyamata,

bizonyságul szolgálhat arra. hogy magok az egyes országok leghbben

óhajtották, hogy eddigi kapcsolatuk a hagyományos uralkodó ház kormánya

alatt fennmaradjon. Horvát- és Szlavonországok eddig minden török vész
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alkalmával derekas támaszt találtak a szomszédos Bels-Ausztriában , s e

támasz elveszett volna, ha VI. Károly halálakor a két országcsoport

köteléke fölbontatott, vagy csak lazíttatott volna is. Ez okból a horvát-

országiak Bécsbe fordultak (1712) azzal az ajánlattal , hogy a magok

részérl készek a ni ág, még pedig ugyanazon fherczegn eljogát

elismerni, a ki nem csupán Ausztria fherczegséget, hanem Bels-Ausztriát

is bírni fogja. Es midn a magyar furak is értekezletre gyltek össze

Pozsonyban, a nádor jelenthette a felségnek, hogy a ni ág örökösödési

jogának elismerése a magyar rendek részérl szintén remélhet, a mennyi-

ben az összes ni leszármazók uralkodói igényei egyetlen egy fherczeg-

nben akként összpontosíttatnának , hogy ez a ni trónörökös az összes

osztrák tartományokat beleértve Csehországot , Morvaországot és

Sziléziát - egységesen bírja és kormányozza, és a mennviben a felold-

hatatlan összefüggés biztosítására mindazok a királyságok és országok,

melyek immár örök idkre egyesíttetnének Magyarországgal, egymás közt

szövetséget kötnének és szerzdésszeren megállapítanák ama járulékokat,

melyek fizetésére a magyarországi helyrségek ellátása s a határvédelem

czéljából kötelezik magokat.

VI. Károly kormánya ezeket a föltételeket elfogadhatatlanoknak találta

ugyan, valószínleg azért, mert a királyságok és országok ama testvéres-

lésének, min a magyar bizalmi férfiak eltt lebegett, a rendi hatalom

fokozódása lett volna a következménye, a mi a bécsi udvar táplálta

korlátlan uralmi irányzatokkal összhangba hozható nem volt. Talán ebben

találhatjuk annak az okát is, miért szánta rá magát a császár, hogy egyelre

a rendek hozzájárulása nélkül a saját teljes hatalmából és a régibb családi

szerzdések alapúi vételével hirdesse ki a titkos tanácsosok, miniszterek és

udvari méltóságok egy gylésén 1713 ápril 19-én az új trónörökösödési

rendet, a melyet a különböz országgylések késbb bekövetkezett hozzá-

járuló nyilatkozataival egyetemben pragviatica sancítd-nsk szokás nevezni.

Részben csatlakozva az 1703-ki „kölcsönös trónöröklés "-hez, részben

módosítva azt, VI. Károly elrendelé, hogy az atyja és testvére után reá

szállolt királyságok és országok' - tehát a spanyol szerzemények is -

osztatlanul az örököseire szálljanak át, még pedig legeli az saját fiú

gyermekeire; ellenben, ha fiú gyermekei nem maradnának, törvényes szár-

mazású leányaira és azok utódaira; ha ilyenek sem maradnának, akkor

I. [ózsei leányaira és leszármazóira, s végi, ha mind a Károly-, mind
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a József-féle ág kihalna, nvéreire s így tovább a császári ház összes többi

ágaira az elsszülöttség sorrendje szerint.

Ez a nyilatkozat az említett gylésen jegyzkönyvbe vétetett s egy-

elre csupán családi, házi törvény volt. Csak Lipót trónörökös halálával.

(f 1716), ki után a császár házasságából már csak három leány: Mária

Terézia (1717 máj. 13), Mária Anna és Mária Amália származtak, érezték

annak sürgs szükségességét, hogy a majdani trónöröklés tárgyában meg-

egyezés létesüljön a rendekkel. E tárgyalások 1720-ban kezddtek s

1725-ben nyerték befejezésöket.

Egyetlen egy részrl sem utasították vissza a felség felhívását; st

inkább a rendi gyléseknek, melyek elé az új trónörökösödési rend terjesz-

tetett, majdnem mindegyike megfogadta, hogy életöket és verket készek

áldozni annak végrehajtása érdekében. Egy másik fontos pontra nézve viszont

eltértek egymástól a jóváhagyó nyilatkozatok. A kormány annyiban elejtette

ugyan elbbeni álláspontját, hogy az országgylési elterjesztésekben immár

maga nyomatékosan hangsúlyozta a királyságok és tartományok állandó,

felbonthatatlan egyesítését s helyeslleg fogadta az alsó-ausztriai rendektl

kiinduló örök testvéreslési indítványt, mely szerint az egyes országok nem

csupán a császárnak, hanem kölcsönösen egymásnak is megfogadják a most

alkotott örökösödési rendhez való ragaszkodást. De, míg a kormány véle-

ménye szerint a Habsburg-féle országok egész complexusának osztatlan

egészet kellett volna képeznie, a pozsonyi magyar országgylés (1722) ama

complexus keretén bell a többi örökös tartományok zárt szövetkezetével

a magyar tartományoknak hasonlóképen osztatlan csoportját olyképen állí-

totta szembe, hogy igen is ez utóbbi, de nem egyszersmind ennek az osztrák

csoporttal való kapcsolata nyilváníttatik osztatlannak s Magyarország részére

a választás joga I. Lipót ni leszármazóinak kihalta esetén ismét föléled. Mind-

azonáltal fényes sikernek nevezhette a császári kormány, hogy az országgylés

Szluha Ferencz nádori itélmesternek az alsó táblán tartott gyújtó beszéde

után egyértelemmel megszavazta I. Lipót ni leszármazóinak trónöröklési

jogát. Mert ezzel a monarchia létele a férfiág kihaltán túlra biztosíttatott.

Károly elérte a pragmatica sanctio államjogi elismerését ; ezentúl

minden fáradozása oda irányúit, hogy az új trónörökösödési rend nemzet-

közi elismerését is megnyerje. Az elismerés a német birodalom részérl

1731-ben történt. A többi európai hatalmakét Károly részben súlyos

áldozattal és engedménynyel vásárolta meg. így például megszntette
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a tengeri hatalmak (Holland és Angolország) javára, melyek kereskedelmi

érdekeik csorbítása miatt panaszkodtak, az Ostendében székel tengerentúli

kereskedelmi társulatot, a miért viszont e hatalmak elismerték a pragmatica

sanctiót. III. Ágost szász választó lemondását a választó I. József

idsebbik leányát bírta nül - - azzal eszközölte ki, hogy atyja, a lengyel

király halálakor Francziaország jelöltjével, Leszczynski Szaniszlóval szemben

a választáson nyugvó lengyel királyi trónra segítette. E miatt azonban

szerencsétlen háborúba bonyolódott Francziaországgal, melyhez Spanyol-

ország és Szardínia is csatlakozott. Végül e három hatalomnak a pragmatica

sanctióhoz való hozzájárulását azzal vásárolta meg, hogy a bécsi békében

(1738) Milano herczegség területének egy darabját Szárdiniának, Nápolyt

és Szicziliát Pannáért és Piacenzáért Don Carlos spanyol infansnak engedte

át és a saját vejét, Ferencz István lotharingi herczeget rávette, hogy Tosca-

náért mondjon le a maga országáról Leszczynski Szaniszló javára, kinek

halála után Lotharingiának Francziaországra kellett szállania.

A pragmatica sanctiónak Oroszország részérl való biztosítása Károlyt

élete alkonyán szerencsétlen háborúba sodorta a törökökkel. Mert, hogy

a biztosítást megnyerje, Oroszországgal olyan szerzdést kötött, melyben

e hatalomnak segélyt igért az esetre, ha a törökök megtámadnák. Midn
ez valóban megtörtént, a császár is hadat üzent a portának azon reményben,

hogy a Törökországban teend hódításokkal kiegyenlíti Nápoly és Sziczilia

elvesztését. De a háború a táplált várakozásoknak nem felelt meg. Ausztria

pénzügyeit a lengyel örökösödési háború kimeríté s az akkori császári

tábornokok fölött nem lebegett a nem rég elhunyt Savoyai Jen szelleme,

így történt, hogy a császár a belgrádi békében elvesztette csaknem mindazt

(a többek közt magát Nándor-Fejérvárt is), a mit a dicsséges passzaroviczi

békében szerzett volt.

De bármily nehezére eshettek a császárnak az áldozatok, melyeket,

el lehet mondani, élete legnagyobb és legállandóbb rendelkezéséért hozott,

azok még sem látszottak túlságos nagyoknak, ha általok cl volt érhet a

Habsburgok egész monarchiájának nyugodt átszállása legidsebb leányára,

a gyönyör Mária Teréziára. A császár csakugyan azt képzelte, hogy elérte

e nagy czélt. midn 1740 október 20-án a Favorita mulató kastélyban a

Wiedenen (jelenleg a Theresianum) mint sökben és tettekben gazdag-

házának legutolsó férfisarja elhunyt. Mert a pragmatica sanctio minden

nagy európai hatalom részérl elismertetett. Azonban csakhamar kitnt,
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hogy a császár talán jobban cselekedett volna, ha Jen állítólagos tanácsa

szerint egy derék hadsereget és tele kincstárt hagyott volna leányára azok

helyett az olyan sok áldozattal megvásárolt biztosítékok helyett. De, ámbár

a hatalmak Károly halála után keveset tördtek a neki tett Ígérettel, még-

sem ismerhetni félre, hogy a pragmatica sanctiónak midenfell jogérvényesen

történt elismerése Mária Teréziának szorongattatásai közepett igen nagy

javára vált. Nemcsak az örökös tartományok szoktak hozzá a húsz évi

idszakban, hogy e törvényt közjogi állapotuk alapjául tekintsék. Kifelé

szintén ezen törvénynek végbement elismerése adta meg Mária Teréziának

igaz jogáról való bens meggyzdése mellett azt az ert, a melyen végül

ellenségeinek minden agyarkodása meghiúsult.

„A különböz tartományoknak egy állameszmében való egyesítése

tekinthet a Habsburg uralkodó ház nagy hagyatékának és ötszáz esztendei

mködése eredményének." Hogy ez az egyesülés állandóan fennmaradt s

az új Habsburg-Lotharingi családra is átszállott, az Mária Terézia mve.
Mária Terézia 1717 május 13-án született Bécsben. Még gyermek

volt, midn kezét Lotharingi Lipót berezeg idsebb fia Kelemen, ennek halála

után pedig második fia, Ferencz István számára megnyerni igyekezett.

A Habsburgokat és a Lotharingiakat a XVII. század óta a rokonság s a

politika fzte össze. Lipót berezeg atyja, Bécs felszabadítója, V. Károly

lotharingi herczeg, anyja pedig I. Lipót császár mostoha nvére volt.

Maga Lipót herczeg ifjúságát a bécsi udvarban töltötte ; csak a ryswyki

béke után lépett ismét atyai országának birtokába. VI. Károly barátságosan

fogadta a herczeg szándékait. Nem tett ugyan kötelez ígéretet ; de Ferencz

István Bécsbe jött, hol a császár csakhamar megkedvelte az élénk és csinos

fiatal embert, kit úgy fogadott, mint családja tagját, s ki Mária Terézia

fherczegn hajlamát is megnyeré. De, míg a lotharingi trónörököst és a

császár örökösnjét már mindenütt jövendbeli házaspárnak tekintették,

nem egyszer fenyeget felh lebegett majdani egyeslésök felett. I. József

császár két leánya : Mária Jozefa szász trónörökösné és Mária Amália bajor

trónörökösné férjhez menetelökkor lemondottak a trónöröklésrl Ausztriában

;

annál inkább óhajtották tehát ezek, mindegyik a maga legidsebb fia számára

Mária Teréziát megszerezni. Legelöl azonban a spanyol királyné volt az,

a ki fiának, Don Carlosnak, az osztrák trónörökösnö kezével fényes jövt

óhajtott biztosítani s a császárt olyan szerzdésre bírta, melyben bele-

62
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egyezett, hogy idvel három leánya köz! kett a két infánshoz menjen

nül, st, bár csak feltételesen, azt is jóváhagyta, hogy legidsebb leánya

Don Carlossal lépjen házasságra. Ez a szerzdés végi meghiúsult ugyan

;

de még 1733-ban Francziaország és Spanyolország ellenséges magatartá-

sának hatása alatt s ama nehézségek elérzetében, melyekbe a pragmatica

sanctio a bajor Wittelsbachoknak az osztrák örökségre való áhítozása miatt

ütközni fog, újra fölmerült a bécsi udvarban a terv, hogy Mária Terézia,

mint legidsebb leány s Ausztria, Cseh- és Magyarországok örököse a

bajor trónörökös legidsebb fiához, nvére Mária Anna pedig Don Carlos

infánshoz adassék hitvesül s ez utóbbi a spanyol örökség országait kapja.

Maga Savoyai Jen volt az, ki a bajor házasságot ajánlotta a császárnak.

Végre azonban Mária Terézia szívvonzalma, ki édes anyjában hatalmas

szószólót talált, diadalt lt mindezen terveken. Midn Ferencz István

meghozta a császárnak azt a súlyos áldozatot, hogy Toscanáért lemondott si

országáról Lotharingiáról Leszczynski Szaniszló Lengyelország volt királya

és Francziaország javára, VI. Károly nem késett tovább beleegyezésével s

a házasság a herczeg és Mária Terézia közt 1736 február 1 2-én még ama

lemondás eltt megköttetett.

A legnehezebb viszonyok közt lépett VI. Károly császár halálával és

a pragmatica sanctio alapján Mária Terézia az osztrák örökös tartományok

és a magyar királyság trónjára. Országait a lezajlott háborúk kimerítették,

a hadsereg pedig rossz karban volt, mióta azt többé nem Savoyai Jen
vezette. A lakosság hangulata nyomott volt, az ifjú uralkodónt, ki a

kormányzatot átvéve, elbb nem avatták be a közügyekbe s most atyjának

nagyobbára elaggott tanácsosai környezték, kik nem voltak ugyan híj jávai

a tapasztaltságnak, de annál inkább a határozottságnak és a tetternek.

Eleinte azon reményben ringathatták ugyan magukat, hogy a trónváltozás

nyugodtan fog végbe menni, hisz Európa legtöbb állama elismerte a pragma-

tica sanctiót. De csakhamar kitnt, hogy tényleg mily keveset ér ez az

elismerés.

Károly Albert bajor választó I. Ferdinánd császár végrendeletére

támaszkodva, a melyet hibásan magyarázott a saját háza javára, követelést

támasztott Ausztriára. Még váratlanabbak voltak a Sziléziára vonatkozó

követelések, melyeket egyszerre II. Frigyes, Poroszország fiatal királya

emelt. Nem sok id múlva Francziaország, Spanyolország meg Szászország

is Mária Terézia ellenfelei közé állottak. Míg II. Frigyes, kinek követelései
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visszautasíttattak, az els sziléziai háborút megnyitotta s Mollwitznál

diadalmaskodott, a franczia-bajor csapatok Ausztrián keresztül Csehországba

hatoltak, hol Károly Albert a rendek hódolatát fogadta. Mária Terézia

ellenségei azt is kivitték, hogy nem az férje, hanem a bajor választó

emeltetett VII. Károly névvel a német császári trónra.

Pálffy János nádor.

így az ifjú uralkodónnek óriási küzdelmet kellett kiállania joga és

birodalmának létele érdekében. De Mária Terézia, ki, mint fia József monda,

szorongattatásaiban nem talált más oltalmat, mint lelkének nagyságát és

népeinek hségét, hsnként vívta végig ezt a küzdelmet.

Huszonhárom éves s a kormányzat dolgaiban még járatlan volt, mikor

trónra lépett. De hamar meg tudta a rokonszenvet s a tiszteletet a legfbb

62*
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fokig szerezni. „Szelid s mégis élénk kék szeme, dús szke haja, magas

homloka s finom idomú arcza, egészséges, ers, több mint közép nagyságú,

de bájos alakja, könnyed s mégis méltóságos járása a szépség és fenség

ritka egyesülését képezték. Ehhez sorakoztak szellemének csodálatos élénk-

sége, az éles itél tehetség, hú emlékezet, a szerencsés adomány, hogy akár

magántársalgásban, akár nyilvános beszédben gondolatait biztosan, könnyen

és meggyzen fejezze ki, továbbá meleg érzék háza dicssége, alattvalói java,

mélyen meggyökerezett érzet a jog és törvény iránt, legbensbb valójából

származó vallásossága s soha meg nem rendíthet bizalma az Istenben."

Ilyennek rajzolja lelkesúlt életirója s ilyen volt valóban ; egész lényében

királyn, uralkodón, a ki, hogy Schlegel szavait használjuk, tetteivel meg-

czáfolta a lex salicat, ama törvényt, a mely a nket kirekeszti a trónról.

„Szegény királyn vagyok - - monda egy ízben Mária Terézia — , de

egy király szivével birok." Eljárása bebizonyította e szavak igazságát.

A legvégs szükségben, midn a bajorok elrsei már St.-Pöltennél, Bécs

közelében portyáztak és Frigyes a meghódított Szilézia birtokában azzal

fenyegetzött, hogy Magyarországba vagy Morvaországba betör, Mária

Terézia Magyarországba vonult.

Nagy és örökké emlékezetes elhatározás volt tle, hogy épen e pilla-

natban szakított a Magyarország iránt való gyanakodás hagyományos rend-

szerével ; bizalommal tette le sorsát a heves vér, de épen ezért nemes

fölhevúlésre mindig képes nép kezébe. Azonban a pozsonyi országgylés

tárgyalásai, a melyek a koronázást megelzték, épen nem simán folytak- le.

minthogy a királyn a rendek követeléseivel azon tételt állította szembe, hogy

az országot mint hitbizományi birja s a királyi hatalmat úgy kell utódaira

átszármaztatnia, a hogy azt kapta volt. Csupán két egyformán befolyásos

férfiú, Pálffy nádor és Grassalkovics személynök — ki, mint a királyi tábla

elnöke, az alsó tábla tanácskozásait vezette, — közvetít tevékenységének

tulajdonítható, hogy a tárgyalások mind a két felet kielégít eredményre

vezettek. Még mieltt ez megtörtént, ment végbe Mária Terézia koronázása.

(1741 június 25.) Ismeretes, hogyan rendelte kevéssel ezután Mária Terézia

a karokat és rendeket a pozsonyi várba, hogyan jelent meg gyászba borulva

közöttük, hogyan hivatkozott a fenyeget veszélyre és az kötelességökre s

midn könnyei által gyakran félbeszakított beszédét befejezte, min mély

meghatottság fogta el a gyülekezetet s hogyan tört ki végül a királyn

elbvöl látására az a büszke érzés, hogy épen a magyaroknál keres
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menedéket, ez egyhangú és lelkesüli kiáltásban: „Életünket és vérünket

királyunkért, Mária Teréziáért!"

Ha meggondoljuk, mennyire teljesen máskép alakúit, az elbbi idk

eseményeivel összehasonlítva a magyarok viszonya királynjükhöz, meg

fogjuk érteni azt a rendkívüli hatást is, melyet ez az esemény az örökös

tartományokra és egész Európára gyakorolt. Amott a remeg kedélyekben

új remény fakadt; itt egészen más vélemény képzdött Ausztriáról, mely

nem törött össze kártyavárként, mint hitték, már a legels lökésre, hanem

becsülettel megállta életrevalóságának túzpróbáját.

Sziléziát azonban nem lehetett II. Frigyes hadi dolgokban ers kezé-

bl újra kiragadni. A porosz királynak Csehországban, Csaslaunál (vagy

Chotusitznál) aratott újabb gyzelme után át kellett neki engedni a boroszlói

békében, melyhez Szászország is csatlakozott, Szilézia legnagyobb részét

Glatz grófsággal együtt. E békekötésnek azonban megvolt az a haszna,

hogy Mária Terézia immár összes haderejét a bajorok és a francziák ellen

fordíthatta, míg a vele szövetkezett Anglia bven küldött neki pénzt és

katonát. Mária Terézia sógora, Károly lotharingi herczeg egész a Rajnáig

nyomult s már azon volt, hogy e folyamon átkelve megtámadja Franczia-

országot, midn II. Frigyes porosz király ismét fegyvert fogott.

Ezen második sziléziai háborúra az az aggodalom indította t, hogy

Ausztria a kivívott túlsúlyt talán arra is fel fogja használni, hogy újra

elragadja tle Sziléziát. Frigyes VII. Károly német császárral szövetségre

lépett, melyhez Francziaország is csatlakozott. A porosz király ezt állítólag

azért tette, hogy Mária Teréziát a császár elismerésére kényszerítse, a való-

ságban azonban azért, hogy Csehországot meghódítsa, a melynek birtokában

osztozni akart VII. Károlylyal ; Mária Terézia viszont ez úttal a szászoknál

talált segítséget. Lotharingi Károly Frigyes támadása miatt a Rajna melll

Csehországba sietett, hol egy szász hadtesttel egyesült. Frigyes, a ki Cseh-

országba tört, a lakosság ellenséges hangulata és Traun, Károly tapasztalt

tanácsadója ügyes hadmveletei következtében kénytelennek látta magát,

a nélkül, hogy bármit is elért volna, újra kivonulni ez országból.

Annak a kénytelenségnek, hogy minden rendelkezésre álló hadat-

II. Frigyes, mint a legveszélyesebb ellenség ellen alkalmazzanak, az volt

a következménye, hogy VII. Károly az osztrákok elvonulása után vissza-

térhetett Münchenbe, hol csakhamar meghalt. Fia Miksa József, kinek

haldokolva lelkére köté, hogy béküljön ki a Habsburg-házzal és soha ne is
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gondoljon a császári korona megszerzésére, a Lech melletti Füssenben kötött

szerzdésben visszakapta országát Mária Teréziától, viszont azonban Ausztriára

nézve lemondott minden követelésérl. Ekkor azután Ferencz István, Mária

Terézia férje császárrá is megválasztatott s ezzel meghiúsíttatott II. Frigyes

porosz király azon terve, hogy Ausztria kiszoríttassék Németországból s

maga Bajorországgal alkossa a birodalom vezet hatalmát. Mária Terézia

ilyképen lemondva a gondolatról, hogy Bajorországgal kárpótolja magát

Szilézia elvesztéséért, annál nagyobb gondot fordított a Frigyes elleni hábo-

rúra, mert azt reményié, hogy újra elveheti tle Sziléziát. Csakhogy a késbbi

hadjárat sem vn a porosz király túlnyomó hadvezéri tehetsége miatt

kedvez folyamot az osztrák és a szász fegyverekre nézve. Az osztrákok,

midn Sziléziába benyomultak, Hohenfriedbergnél megverettek, mire megint

Frigyes tört Csehországba s Soor falunál Trautenau közelében a „Bataillen-

berg"-nél (csatahegy) új csatát nyert. A szász hadsereget viszont Lipót

dessaui herczeg (der alté Dessauer) Kesselsdorfnál verte meg, mire létrejött

a drezdai béke ugyanazon feltételek mellett, mint elbb a boroszlói.

Ellenben Spanyolországgal és Francziaországgal még három egész

esztendeig elhúzódott a háború Olaszországban és Belgiumban.

Itt sem kedvezett a szerencse Mária Terézia zászlóinak. Mégis nagyon

nehezére esett lemondani arról a gondolatról, hogy, miután Bajorországgal

való kiengeszteldésével az Németországban lehetetlenné vált, Olaszország-

ban szerezzen kártérítést Szilézia elvesztéseért ; de még nagyobb önmeg-

tagadásába került az aacheni békében , a mely véget vetett az osztrák

örökösödési háborúnak, Parmáról, Piacenzáról és Guastalláról Fülöp infans

javára lemondani. Mindazonáltal ez eseményekben az birt a legnagyobb

jelentséggel , hogy a háború , a melyet azon szándékkal , hogy Mária

Teréziát országainak legnagyobb részétl megfoszszák, nála sokkal ersebb

ellenfelek indítottak , habár magában véve érzékeny, aránylag azonban

mégis csekély áldozattal végzdött a királynre nézve.

Mikor Mária Terézia örökös tartományai s Magyarország kormány-

zatát átvette, ezek nagyobbára még olyan állapotokban találtattak, a melyek

a középkorra, melybl származtak, emlékeztettek. Mária Terézia belátta ez

állapotok átalakításának szükségességét: de a külhatalmakkal való nehéz

küzdelmei, melyekbe uralkodása els éveiben bonyolíttatott, akkor nem

engedték meg neki. hogv óhajtolt mértékben fordítsa figyelmét a belügyi

viszonyokra.



Ferencz István lotharingi herczeg.

De mindjárt az aacheni beké után Mária Terézia a nagyszer refor-

mok egész sorozatát kezdé megvalósítani a közélet minden terén, a mely

tevékenység egy harmadik (a hét éves) háború befejezte után, a mely azt

félbeszakítá, újra hathatósan megindíttatott. Az elz idszak feudal-patri-
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archalis önkényuralmával szemben, a melynek az örökös tartományok alá

voltak vetve, Mária Terézia uralkodása átmenetet képez az önkényuralmi

bnreaucrata monarchiához, mely fia, József alatt jutott teljes valósúlásra.

A középkor hadi és jogállamával való ellentétben Ausztriában is mind-

inkább eltérbe lép az újabb állam a maga pozitiv czéljainak bségével.

Ezeknek alávetni s ezek szolgálatába helyezni a köz-, st a magánéletnek

minden más jelenségét, valamint kieszelni és megszerezni azokat az eszközö-

ket, a melyek az államnak a végtelenig felszaporodó feladatai megoldásához

szükségesek, ez képezi ezután a kormányhatalom minden törekvésének a

tárgyát, ebben nyilvánul az államnak folyton terjeszked mindenhatósága.

Ez egyenlsít hatalomnak egymás után áldozatul esik a legtöbb kiváltság,

a mely az állam rendjeit egymástól megkülönbözteti. De, a mint a korlátlan

hatalom széttöri ama sorompókat, a melyeket a hübérállam a nemesség

javára emelt volt az állam és a nép legalsó rétegei közt, s elhatol ama

kútforrásokig, a melyekbl a közélet fakad s mindig újra meg szokott

ifjodni, úgy az állam új hatalmi követelései nagy változást hoznak létre

az egyház viszonyaiban is, a mely lassankint lemond arról, hogy külön

államot alkosson az államban.

Mária Terézia uralkodása az új politikai elméletbl egyáltalán nem

vonta le a legvégs következtetéseket. Nem tette, mert a császárné egész

valója idegenkedett a doctrinarismustól ; igen élénken élt benne a fennálló

iránti tisztelet s nem érzett kedvet az erszakos változtatásokra, habár

nem zárkózott el a kénytelenség ell, hogy sok minden átalakításra és

javításra szorul. Mégis az halhatatlan érdeme, hogy negyven esztendei

uralkodásának a végén az a monarchia, a melyet trónraléptekor szétmállás

fenyegetett, szilárd tagozatban és kapcsolatban állt a világ színe eltt.

Mária Teréziáig s még alatta is az állam legfbb vezetése az örökös

tartományokban a titkos értekezletre (geheime Conferenz) volt ruházva,

a melynek tagjai fontosabb ügyekben tanácscsal szolgáltak az uralkodónak.

A hadsereg igazgatását még mindig az udvari hadi tanács vezette. A pénz-

ügyeket szintén még mindig az udvari kamara legfbb hatósága kezelte.

Egyedül ez a három középponti hatóság volt s ezek közül is az udvari

kamara ügyköre tulajdonképen csak a monarchia nyugoti felére terjedt,

mert Magyarországnak megvolt a maga si alkotmánya. Ezt Mária Terézia

érintetlenül meghagyta, st Milano és Belgium kormányzata is teljesen

külonválian maradt. De legalább azokból az országokból, a melyek intéz-



Mária Terézia.

menyei és mveldési állapotai eddig sem valami nagyon különböztek

egymástól: a német örökös tartományokból, meg a cseh korona országaiból

igyekezett a császárn egységes, azonos alapelvek szerint kormányzott állam-

testet alkotni. Törekvése egyszersmind sikerrel irányúit arra is , hogy a

rendek rovására, a kik addig az egyes tartományokban csaknem az egész

63
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közigazgatást kezökben tartották, a kormánynak nagyobb hatáskört szerezzen

s az elbb lazán összefügg részeket tömör egészszé fzze össze. Azt akarta

továbbá, hogy a közigazgatás egyszerbbé tétessék, a közszolgálat egyes

ágai egymástól élesebben elkülöníttessenek s külön-külön hatóságokra ruház-

tassanak át.

Hogy az osztrák és a cseh udvari kanczellária közti versenygést,

valamint a nehézségeket, melyeket ez a két fhatóság az udvari kamarának

okozott, megszntesse, Mária Terézia 1749-ben az említett két kanczelláriát

eltörölte s a cseh tartományok kormányzatát egészen a német-osztrák

tartományokéval olvasztotta össze. A két udvari kanczellária helyérc a

„Directorium in publicis et cameralibus" lépett, a melyhez a pénzügyi

igazgatást is utalták, a mennyiben a két említett tartománycsoportot illette.

Ellenben az igazságszolgáltatás, a mennyiben elbb a két udvari kanczellária

ügyköréhez tartozott, attól elválasztatott s vezetésére külön legfbb igazság-

ügyi hatóság szerveztetett. A legfbb rétegekben történt ezen átalakítások-

nak megfelelen megkezdték az alantas hatóságok reformját is. Az egyes

tartományokban a rendi bizottságoktól, a mennyiben még kezeikben volt,

a közigazgatást lassankint elvették s a közigazgatási teendk s a pénzügyi

kezelés számára minden koronaországban külön fejedelmi hatóságot állí-

tottak , melyet repraesentatiónak , késbb guberniumnak neveztek , az

igazságügyet pedig külön igazságügyi hatóságokhoz utasították. Az új

politikai szervezet alapépítményét a kerületi hivatalok alkották, a melyek

feladata volt a maguk területén az uralkodó által kiadott törvények és ren-

deletek pontos végrehajtásáról gondoskodni vagy a végrehajtást ellenrizni,

és a melyek azon oltalomnál fogva, a melyben a parasztságot földes uraival

szemben részesítették, valamint azon közeli érintkezés folytán, a melybe

a népélet minden jelenségével léptek, rendkívül áldásosaknak bizonyultak.

Kllcnben az els folyamodása jogszolgáltatást még nem vonta magához az

állam; megmaradtak a patrimonialis bíróságok — úri székek. — habár korlá-

toltabb jogkörrel. Csak a sokféle földesúri és városi fenyít bíróságot, melyek

betöltéséhez hiányzott a szakember, szüntették meg lassankint s különben is

megkezdték az autonóm községi szervezet reformját. S hogy a közigazgatás

még nagyobb egységet nyerjen s a különböz középponti hatóságoknál

a vezet alapelvekre nézve bizonyos egyöntetség létesüljön. 1760-ban

megalkották az államtanácsot, mely ezután egy századnál tovább fenmaradt.

E tanács részben a titkos értekezlet helyérc lépett, a mely elbbi jelentségét
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mindinkább elveszíté. A legközelebb következ évek legtöbb reformja az c

tanács kebelében folyt eszmecserék és tárgyalások eredményének mutatkozik-.

E tanácskozások els következménye volt egyebek közt a politikai közigaz-

gatás újabb reformja. Minthogy az eddigi szervezetben sok minden fogyat-

kozás mutatkozott, a pénzügyi igazgatást ismét tökéletesen elválasztották a

politikaitól; ez utóbbit meghagyták a direktóriumnál, a mely immár „az

egyesült osztrák és cseh udvari kanczellária" nevét viselte , míg amaz

újra az udvari kamarához utasíttatott. Ugyanekkor az állampénztár- és az

államadósság-ügy számára a német örökös tartományi „Bank- und Credit

deputation"-t, az államszámvitel-ügy számára az udvari számszéket (Hof-

rechenkammer) állították fel. Mindezeknek megfelel módon alakították át

azután az egyes tartományok közigazgatását.

Mária Terézia uralkodása az adóügy terén szintén korszakos jelentség.

Míg az eltt a csapatok kiegészítése, fölszerelése és élelmezése a rendek-

kezébe volt letéve, a mi, minthogy minden egyes esetben sokáig kellett

velk pénzért és katonáért alkudni, fölötte megnehezíté egy nagyobb hader

fenntartását, most Mária Terézia arra birta a rendeket, hogy egyelre tíz

esztendre ajáljanak meg, még pedig az eddiginél nagyobb pénzösszeget,

minek fejében az élelmezést maga a kormány vette át. Hogy továbbá a

földadó egyenletesebb megoszlást nyerjen, megalkották a Terézia-féle katasz-

tert, mely az örökös tartományokban 1748-tól csekély megszakítással 1819-ig

használatban maradt. A földesúri földbirtok adómentességét megszntették

s szabatosan meghatározták a nemesi és a paraszt birtokot, melyek közül

amaz akkor még csekélyebb mértékben volt megadóztatva, mint az utóbbi.

Az úgy nevezett úrbéri reform és robotpatens (1 775) az itt-amott még

örökös jobbágy parasztoknak földesuraikhoz való viszonyát azon czélzatból

szabályozták, hogy a vidéki, a mezgazdasággal foglalkozó lakosság sorsa

emberhez méltóbbá alakuljon s anyagi szolgáltatási képessége az államra

nézve jobban értékesíthetvé váljék.

Mivel pedig az új adók az egyes tartományok terheinek érzékeny

szaporodását vonták maguk után, Mária Terézia buzgón munkálkodott azon

is, hogy alattvalóinak a jóllét új forrásait nyissa meg. A kereskedelem és az

iparos tevékenység megelevenítése annál sürgetbbnek mutatkozott, mert

Mária Terézia legvirágzóbb tartományának, Sziléziának az elvesztése azzal a

veszedelemmel járt, hogy a monarchia kereskedelmi tekintetben a külföldtl,

kivált Poroszországtól fogott függésbejutni. Ez okból a császárn 1746-ban

63*
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új kereskedelemügyi hatóságot, az úgy nevezett „Universal-Commerz directo-

rium"-ot állította fel, a melynek élére gróf Chotek Rudolf, az udvari kamara

elnöke lépett s a mely 1762-ben „Hofcommerzienrath"-tá alakíttatott át.

Az 1753-ki cseh-morva vám-árszabályzattal egyszersmind a kormány már

a prohibitiv rendszer útjára lépett volt.

Az egyes országokban addig nagyon különböz törvények voltak

érvényben. Mária Terézia immár új törvénykönyvek szerkesztését rendelte

el, a melyeknek általános érvényök legyen s a melyek az elbbeni id kemény

büntetjogát sok tekintetben enyhítették. Az igézés, boszorkányság, jöven-

dölés fenyítése eltöröltetett s a kínpad alkalmazása megszntettetett.

Nem tagadhatni, hogy ez intézmények némelyike porosz minta szerint

készúlt. Mária Terézia ugyanis a porosz király irányában mélyen meggyö-

kerezett ellenszenve daczára is elég elfogulatlan volt elsajátítani az attól

alkotott intézményeket, ha czélszerknek tartotta azokat. A mi Porosz-

országból vétetett kölcsön, az egészen szabad felfogás szerint az osztrák

országok különös viszonyaihoz idomíttatott s az ekkép létesült intézmények

utóbb más államoknak is mintaképekül szolgáltak.

Az államiság fokozott öntudata mindenekeltt szükségképen arra töre-

kedett, hogy a világi hatalomnak az egyházhoz való viszonyát átalakítsa.

Mária Terézia épen ebben a pontban nem szívelte ugyan az új irány

szellemét és czélját. De ez irány két olyan húrt érintett, a melyek Mária

Teréziánál készséges figyelmet keltettek : az államhatalom felségének alap-

elvét és a haladás jelszavát. Ez okból a rendeletek egész sorozata bocsáttatott

ki, a melyek a papság kivételes állását teljesen vagy részben megszntették,

adótól mentességét eltörölték, az egyházi bíráskodás illetségét megszorí-

tották s az egyházi vagyon kezelését ellenrizték.

A leggyökeresebb átalakulások Mária Terézia uralkodásának késbbi

éveiben nem annyira a saját kezdeményébl, mint inkább fiának növeked

hatása alatt keletkeztek. Ide tartoztak: a királyi tetszvényjog (placetum

regium) alkalmazása, mely szerint pápai bullákat az uralkodó engedelme

nélkül kihirdetni, vagy azok rendelkezéseit követni többé szabad nem volt;

a papság Rómával való érintkezésének, valamint végrendelkezési jogának

korlátozása és más egyéb.

Még az egyház intézményeibe, szokásaiba és tanaiba is beleavatkozott az

állam, midn mindent, még a kátét is a maga nézete és szükségletei szerint

szabályozta. De az említett összes egyházi intézkedéseket nagyon meghaladta



501

jelentség tekintetében a jezsuita szerzetrend eltörlése; a conservativismus

utolsó erejével ebbe a szerzetbe kapaszkodott, hogy az új id rohamának

megállj-t, vagy legalább szünetet parancsoljon. Épen ezért eltörlésére össz-

pontosult a század egész szellemi ellenzékének mködése. A szerzet meg-

szüntetésére a kezdemény nem Ausztriából indult ugyan ki, ámbár a rend

atyáinak itt is akadt elég számos és hatalmas ellensége. A dönt támadás,

Van Swieten.

a melynek a „Dominus ac redemptor" bulla volt (1773) következménye,

épen a Bourbon udvaroktól indult ki, míg Mária Terézia és fia ez ügyben

teljességgel semlegesen viselték magokat s egyszeren meghajoltak a pápa

döntése eltt. Mindazonáltal ez az esemény Ausztriára, valamint Magyar-

országra szokatlan jelentségvé ln, mi kiváltképen az iskolaügy mezején

nyilatkozott.

Mint általában a szellemi életet, úgy az oktatást is, melyet addig

valamint a felsbb, úgy az alsóbb iskolákban csaknem kizárólag az egyháznak
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engedett át, a saját felügyelete alá helyezte az állam. Egy császári resolu-

tióban (1770 szept. 28.) a tanügy világosan „politicum"-nak nyilváníttatott.

Az egyetemek mindjárt eleinte kivonattak a jezsuitáknak addig dönt hatása

alól s testületi szerkezetök lazításával állami intézetekké változtattattak át.

A gymnasiumokban a piaristák a kor követeléseinek megfelel tantervökkel

mindinkább fölébe kerekedtek a jezsuitáknak s ezek elavult oktatási mód-

szerének. Az I. Ferdinánd óta az egyetemek ellenrzésére alkalmazott

superintendensek helyére kar-igazgatók neveztettek ki, a kik mellett az

egyes karok dékánjai elvesztették minden jelentségöket. De fleg az osztrák

- s nagyrészt a magyar — népiskola volt Mária Teréziának azon alkotása,

a melyre különösen döntvé ln a jezsuita rend eltörlése, minthogy ennek

vagyona lefoglaltatott s tanúimányi alappá változtattatott át.

Mint a felsbb oktatás köri már azeltt, úgy most az alsóbb iskoláknál

is az udvari tanulmányi bizottság (Studienhofcommission) mködött mint

fellenrz hatóság. A nemesi ifjúság nevelésére a császárné a Terézia-lovag-

akadémiát alapította Bécsben, diplomaták képzésére pedig a keleti akadémiát.

Lehetetlen ugyan észre nem venni, hogy a császárnét mindezen intéz-

mények megalkotásánál kevésbbé a tudománynak magában való értéke,

mint inkább a belle a gyakorlati életre háruló haszon tekintetei vezették.

Fleg e hangúlatból magyarázható ki azon ismételve fölmerült terv meg-

hiúsulta, hogy Bécsben tudományos akadémia alapíttassék. E helyett Mária

Terézia a jogi és az orvosi tanulmányok felvirágoztatására irányozta ffigyel-

mét azon szándékkal, hogy az állam szakavatott tisztviselket és orvosokat

kapjon. Azt is alig lehet tagadni, hogy a tudomány az egyház korlátoló

gyámsága helyett immár az államnak nem kevésbbé terhes gyámsága alá

került, mert az állam a tanárnak az eladásra engedélyezett tankönyvet

úgy adta át, mint valami hivatalos utasítást s az eddig a jezsuiták által

kezelt censura egy politikai hatóságra, az udvari könyvvizsgáló bizottságra

ruháztatott. Csakhogy viszont igazságtalanság lenne észre nem venni azon

jótékony ösztönzéseket, a melyeket a tudomány a gyakorlati élettel való

érintkezésbl merített. így épen a bécsi jogi kar lett azon középpontá. a

honnan az iskola elméletei termékenyítleg özönlitek át az életbe s hogy

minden egyéb szellemi téren szintén hatalmas lendület nyilvánult, azt a

császárné legalább közvetve azzal mozdította el, hogy uralkodásának a

fénye alattvalóit azon fokozott öntudattal tölte el, a mely lelkesít bíztatásul

szolgálhatott a tudományos és mvészeti alkotáshoz.
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De minden másnál többet foglalkoztatta, kivált az 1748 utáni beké

éveiben a hader szaporításáról való gondoskodás. Mert mindkét sziléziai

háború folyamán kitnt, hogy a királyn csapatai minden csatában elmarad-

tak a fölszerelést, gyakorlottságot és vezényletet illetleg II. Frigyes porosz

katonái mögött. Mária Teréziát ezen a téren épen úgy, mint egyebütt

al É§f§Émi mm**
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Bartenstein.

derék szakférfiak törekvései támogatták. A bels közigazgatás átalakításában

fleg olyan férfiú tanácsát követte, mint a sziléziai gróf Haugwitz volt;

a felsbb oktatás terén udvari orvosa, a németalföldi Van Swieten, az

alsóbb iskolákra nézve Felbiger apát, a „sagani tanítás-módszer" meg-

teremtje vezették. A hadügyekben pedig kipróbált tábornokok hajtották

végre a reformokat. így Lacy gróf alapította meg a hadmérnöki kart s
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Liechtenstein Venczel herczeg tette az osztrák tüzérséget a világon a

legjobbá. Az úgy nevezett Daun-féle szabályzat (réglement) azon czéljával,

hogy az engedelmességet, rendet, erkölcsösséget emelje a hadsereg köz-

érzetévé, korszakot alkot az osztrák hadsereg történetében. E czélra alapít-

tatott a becs-újhelyi katonai akadémia, és a hadmérnöki akadémia Bécsben

(auf der Laimgrubc). Mária Terézia személyesen- nagyon népszer volt a

hadseregnél, mert a katonaságot mindenképen kitntette, táborait maga

meglátogatta s csapatszemléket is tartott. „E fáradozásokkal — irja ellenfele.

Nagy Frigyes —- a hadügy az országban olyan tökéletességre jutott, mint

még sohasem ért cl az osztrák ház császárai alatt s egy asszony valósított

olyan terveket, a melyek egy férfiúhoz is méltók lennének." Bécsi követe,

Fürst báró megjegyzi: „Melyik más uralkodó lett volna képes hét békeév

folyamán a dolgokat oly lábra állítani, a hol jelenleg vannak? A legkésbbi

idkig el fogják ismerni, hogy Mária Terézia a világ egyik legnagyobb

fejedelemnje volt. A Habsburg-házban nincsen párja."

Sajátszer és részben még föl sem derített változásokon estek volt át

az egyes fhatóságok ; de e változások csupán a Terézia-féle korszakban

lépnek el határozott körvonalakban s tovább fejldésüknek is ez a korszak

a bizonyítéka. Ezt kiváltképen a külügyekrl mondhatni. Még a XVIII. század

elején (1702) mint külön fnökök alatti hatóságok egymás mellett jelentkez-

nek az alsó-ausztriai, a bels ausztriai, meg a fels ausztriai titkos udvari

kanczelláriák. De már 1721-ben az említett három kanczellária, valamint az

osztrák államkanczcllária élén, mint közös fnök, a legfbb udvari kanczellár,

gróf Sinzendorf Fülöp Lajos, a külügyi politika hivatalos vezetje áll. Késbb

ama három országos kanczellária egyetlen osztrák udvari kanczelláriává

olvasztalak össze, míg a titkos udvari és államkanczcllária tle külön

választva kezd mködni.

A küls állampolitika közege a titkos udvari és államkanczcllária volt.

Udvari és államkanczcllár Mária Terézia alatt elbb Ulfeldt volt, kit azután

Kaunitz követett e méltóságban. Csakhogy az állam külügyi politikáját

sokkal kevésbbé hivatalos vezeti, Sinzendorf és Ulfeldt határozták meg,

mint inkább egy bevándorlóit convertita, Bartenstein, egy strassburgi tanár

fia, ki alárendelt állása daczára — csak jegyzkönyvvezetje volt a .titkos

értekezlet "-nek, — ügyismeretével és buzgalmával megszerzé "VT. Károly,

utóbb pedig Mária Terézia teljes bizalmát úgy, hogy ez a késbbi években

a következ emlékezetes szavakat irta róla: ..Ki kell neki azt az igazságol
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Kaunitz.

szolgáltatnom, hogy egyedül neki köszönhet a monarchia megmaradása;

nélküle elpusztult volna minden".

Bartensteinnak ezen felülkerekedése természetesen csak olyan csekély

szellemi jelentség férfiú alatt volt lehetséges, mint Ulfeldt. Minden hála

mellett, a melyet iránta táplált, Mária Terézia mégis kénytelennek érzé

magát fölmenteni Bartensteint az udvari és államkanczelláriában elfoglalt

állásától, mikor Kaunitzot nevezte ki Ulfeldt utódává.

64
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Kaunitz Venczel Antal gróf, késbb herczeg (született 1711-ben Bécs-

ben) régi morva nemesi családból származott, a melynek ósi fészke Brünnhöz

két órányira esett. Eleinte egyházi pályára szánták, de késbb államszolgá-

latba lépett, a melyben szellemével és szorgalmával csakhamar magára

vonta a császárné figyelmét. Sugár, nemes alakja volt; élénk kék szemei

és megnyer arczvonásai észt és éles elmét jeleztek. Mély emberismerettel

birt , nagy avatottsággal az ügyekben , biztos Ítélettel , vas kitartással

czéljai követésében. Tiszteletet gerjesztett maga iránt hideg nyugodt maga-

viseletével és szellemi felsségével ; e mellett azonban olyan nyiltszív

és szeretetre méltó tudott lenni, hogy mások könnyen indíttatva érzék

magokat föltárni eltte titkaikat, míg ellenben senkivel sem közölte

gondolatait és szándékait.

Kaunitz azon idtl fogva, midn az államkanczellári hivatal élére

kineveztetett (1753), egész I. Ferencz császár haláláig (1765) csaknem

korlátlan úr volt a Ballplatzon lev palotában úgy, hogy II. Frigyes ez idre

nem helytelenül nevezi t „vice nagyvezér "-nek. Kinevezése óta még az

ügyek elintézésének küls alakja is megváltozott. Az udvari és állam-

kanczellária jegyzékeibl eltnt az az okoskodó, iskolás hang, melylyel

Bartenstein sokszor megütközést keltett; a kormány nézetei a mérséklet

ritka szellemével fejttettek ki. Míg elbb az okiratok csaknem kivétel nélkül

az uralkodó nevében mentek a követekhez, immár a számukra szóló utasí-

tásokat a miniszter adta ki, a ki a császárné által aláirt hivatalos utasítások

mellett titkos, egyedül általa aláirottakat is intézett hozzájok.

Az aacheni békét Kaunitz, mint Mária Terézia meghatalmazottja

kötötte. Ez alkalommal ismerte meg a tengeri hatalmak önzését, a melyek

a háború folyamán mindig egyedül a maguk érdekével tördtek s most is

a legsúlyosabb áldozatokat követelték a császárnétól. Midn tehát Mária

Terézia kevéssel a béke létrejötte után minisztereitl véleményt kivánt arra

nézve, min politikai rendszert kelljen immár követnie : akkor Kaunitz volt

az, ki a miniszteri értekezlet többi tagjaival ellentétben, a kik a tengeri

hatalmakkal való további szövetség alapeszméjébl indultak ki, uralkodó-

njének inkább a Francziaországgal való szövetkezést ajánlotta, hogy annak

segélyével visszaszerezze Sziléziát. Ezzel a nézetével akkor még nem boldo-

gult ugyan, de mégis Parisba küldték nagykövetnek, hogy barátságosabb.!

alakítsa a két udvar viszonyát. Onnan egyelre a nélkül (ért vissza Bécsbe,

hogy végzett volna valamit, s átvette mint udvari és államkanczellár a
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külügyek vezetéséi. Mindazonáltal ragaszkodott eredeti tervéhez, melynek

immár a császárnét is meg tudta nyerni. Ugyanekkor párisi nagyköveti

utódjának, gróf Starhemberg Györgynek sikerit megbarátkoztatni ugyanez

eszmével a XV. Lajosnál sokat kivihet Pompadour marquisnt, ki csak-

ugyan rábírta a királyt a két versaillesi szerzdés megkötésére, melyekben

Francziaország megígérte , hogy pénzzel és katonával fogja segíteni a

császárnét Szilézia visszaszerzésében.

Már elbb Oroszországgal is szövetkezett Ausztria. Svéd- és Szász-

országokat szintén megnyerték Poroszország tökéletes megsemmisítése

tervének ; ellenben Anglia II. Frigyes királylyal szövetkezett. így az európai

politikában teljes átalakulás következett be, a mi a harmadik sziléziai, vagy

úgy nevezett hét-éves háború kitörését idézte el.

Mária Terézia ezúttal számos szövetségestl környezve büszke biza-

lommal nézett a jövbe. De a háború minden várakozás ellenére szerfölött

változatos folyamot vett. A nélkül, hogy ellenségei támadását bevárná,

Frigyes betört Szászországba, megszállotta Drezdát s azután Csehországba

nyomult, hol a derék Browne grófot, ki a Pirnánál bekerített szász had-

seregnek segélyt akart nyújtani, Lobositznál megverte (1756). Erre a szász

seregnek meg kellett magát adni, Szászország pedig az ellenség kezébe

került, mely fegyverei egész súlyát éreztette vele.

A következ esztendben (1757) Frigyes ismét Csehországba nyomult.

De a Schwerin halálával drágán megvásárolt prágai gyzelmet a kolini

csata, Frigyes els veresége, követte, mely eseményt a császárné Daunhoz,

a gyzhöz, intézett köszön levelében a „monarchia születésnapja "-nak

nevezte s a Mária-Terézia-rendjel alapításával ünnepelte. És míg Frigyesnek

Prága ostromát abban kellett hagynia, Csehországból pedig kivonulnia, az

osztrákok benyomultak Sziléziába, hol Schweidnitzot és Boroszlót elfoglalták.

E mellett egy orosz sereg sietett Ausztria támogatására, egy franczia sereg

pedig a német birodalmi hadakkal egyesit, míg Hadik a maga huszárjaival

egész Berlinbe hatolt, Frigyes hannoverai segélyhada pedig a francziákkal

Hastenbecknél vívott ütközet után Seeven kolostornál csúfosan lerakta a

fegyvert. Frigyes nagy fáradsággal ugyan, de mégis helyreállttá a harcztéren

az egyensúlyt, midn a Saale folyónál Rossbach mellett a birodalmi csapa-

tokat és a francziákat Soubise herczeg vezetése alatt, az osztrákokat pedig

Boroszló közelében, a leutheni csatában megverte. Frigyesnek nagy hasznára

vált az is, hogy az oroszok a helyett, hogy egy porosz seregen Gross-

64*
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Jagerndorfnál aratott gyzelmüket kiaknáznák, megkezdték a visszavonu-

lást Bestusev fkanczellár rendeletére, a kinek azon esetre, ha az akkor

súlyosan megbetegedett Erzsébet czárné meghalt volna, Pétervár közelében

csapatokra lett volna szüksége, hogy a trónöröklést Katalin nagyherczegné

számára szerezze meg férje, Péter mellzésével. De Erzsébet újra fölépült

s ismét megparancsolta az oroszok elnyomúlását, kik azonban, midn pusz-

títva brandenburgi területre törtek, Frigyes által Zorndorfnál megverettek.

Csakhogy ez idtl kezdve csapás csapásra érte a porosz királyt. Daun

már elbb kiszorította II. Frigyest, ki a leutheni csata után Morvaországba

betört, e tartományból. Azután, mikor az osztrákok által szorongatott

fivérének, Henriknek segélyére sietett Szászországba, Hochkirchnél , nem

messze Bautzentl, Daun megrohanta és újra megverte (1758). A legköze-

lebbi évben (1759) a Soltikov és Laudon vezetése alatt egyesit osztrákok

és oroszok Kunersdorfnál (Odera melletti Frankfurttól keletre) kemény vere-

séggel sújtották Frigyest. Ekkor nyitva állt a gyzk eltt az út Berlinbe,

ha a szövetségesek egyenetlenségökkel el nem játszották volna a jó alkalmat.

De legalább a porosz kézben lev Drezda kényszerit megadni magát,

s midn Frigyes Szászország megmentésére Fink tábornokot küldötte ki,

Maxennél egész hadtestével (12.000 ember) együtt elfogta t Daun.

A következ évben (1760) Laudon hasonló sorsban részesíté Fouqué

porosz tábornokot Landshutnál. Kevéssel ezután az osztrákok Lacy alatt, az

oroszok Tottleben alatt másodízben is megjelentek, habár csak rövid idre,

Berlinben. Frigyes Liegnitznél legyzte ugyan Laudont s az év végén

tábornoka, Ziethen, Torgaunál Daunon nyert diadalt, melynek következté-

ben a poroszok újra Szászországban vehettek téli szállást, de tizennégyezer

embernek nem volt többé szállásra szüksége, mert Daun tábora lett a

temetjök.

A háború egyre kedveztlenebb folyamot vett Frigyesre nézve. A küz-

delemben a király mint a történelem egyik legnagyobb hadvezére tündökölt

ugyan, de a vereségeket és veszteségeket, a melyeket részint önmaga,

részint tábornokai szenvedtek, nem egyenlítették ki a diadalok, a melyeket

vagy maga, vagy Ferdinánd braunschweigi herczeg aratott, a ki Frigyes

német szövetségesei élén a francziákat Krefeldnél és Mindennél mcgverle.

Kétségtelennek látszott, hogy Frigyes, a ki immár csak könyörtelen újon-

czozásokkal és nehéz hadi adókkal volt képes katonához és pénzhez jutni,

a három nagyhatalom elleni egyenltlen harczában le fog gyzetni, kiváll
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midn III. György angol király trónra léptevei s ezzel egyidejleg a Pitt-

miniszterium lemondásával az angol segélypénzek is megszntek.

Ekkor azonban megmentette Frigyest legelkeseredettebb ellenségének,

Erzsébet császárnénak halála (1762), kinek utóda III. Péter - kezdettl
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fogva bámulója Frigyesnek — békét kötött vele. II. Katalin, Péter neje, ki öt

hónappal késbb férjét megfosztotta az uralomtól, a békét szintén fenntartotta,

habár hallani sem akart a Poroszországgal való azon bens egyetértésrl,

melyet Péter kezdeményezett s e helyett az orosz csapatokat haza rendelte

a harcztérrl. De az elvonulás eltt az orosz fparancsnok még három napig

figyelmen kivl hagyva a czárn parancsát, segítette Frigyest a burkersdorfi
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csata megnyerésében (1762) Daun ellen, mire a poroszok Schweidnitzot,

melyet Landon 1761-ben rohamtámadással bevett, újra visszafoglalták.

( )roszországgal együtt Svédország is abbahagyta a háborút , a melynek

csakhamar mindazon hatalmak kimerülése miatt, melyek benne részt vettek,

véget vetett a Szászországban Hubertsburgban kötött béke. A háború eltti

birtokállomány újra visszaállíttatott. Az osztrák örökösödési háború Ausztria,

a hét-éves háború Poroszország lételét tette kérdésessé ; de a békekötésekbl

mind a két állam csorbítatlan erben került ki. Ezzel azonban épen nem

egyszeren a régi állapothoz tértek vissza. St inkább a szárazföldi hatalmi

viszonyokban olyan változás állott be, a mely Ausztriára is hatást gyakorolt

s nagy uralkodónjének teljes figyelmét lekötötte. Mária Terézia a leg-

utóbbi szerzdésekkel megszabadult ugyan Francziaország versenygésétl,

a mely belsejében a legmélyebben kimerülve és aláaknázva, menthetetlenül

régi, tarthatatlanná vált állapotainak összeomlása felé sodortatott. Ellenben

most két nagyra tör állam lépett, mint új tag, az európai nagyhatalmak

areopagjába : Poroszország azon követeléseivel , a melyek egyelre egy

lángelméj király egyéniségén alapultak, a melyekben azonban, ha tovább

is érvényesíttettek, ösztönzés rejlett hatása kiterjesztésére s területe nagyob-

bítására; továbbá Oroszország, a melynek pártállása döntötte el a legutóbbi

háborút s a mely immár hosszabb idn át , egy jelentékeny uralkodón

vezetése alatt, döntleg avatkozott be az összes viszonyokba.

A két szomszédállam hatalmas föllendülése a legmélyebben érinté

Ausztriát. Már közeledett a perez, mikor Poroszország, mint Németország-

nak második legnagyobb hatalma, a birodalomban érvényesíteni kezde

Ausztriával versenyg hatását, míg a zerbsti fejedelem leánya a czári trónon

újra fölvette a Nagy Péter politikáját s Ausztriát jövendbeli keleti terveinek

meghiúsításával fenyegette.

Az új hatalmi viszonyoknak áldozatul kellett esnie az Oroszország,

Ausztria és Poroszország között fekv Lengyelországnak. Az ország, a

melynek pártjai a külföldhöz fordultak, a melynek királyait idegen államok

pénze és csapatai juttatták a trónra s tartották ott fenn, tényleg már réges-

régen nem volt többé szabad. Föderatív alkotmányával ez a nemesi respublica

anachronismussá vált. a mely a szomszédos monarchiák közepette tovább

nem tarthatta fenn magát.

III. Ágost szász választónak és lengyel királynak a halálával Katalin

orosz czárn II. Frigyes porosz királyival egyesülten kivitte, hogy az orosz
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udvar híve, gróf Poniatovski Szaniszló választatott lengyel királylyá s a

két említett uralkodó hitfelei, a dissidensek - - protestánsok és görög nem

egyesültek - - a katholikusokkal egyenl jogokat nyertek. Ez engedmény

ellen Bárban, Podoliában a nemesek szövetséget (bari confoederatio) alakí-

tottak, melyet azonban egy orosz hadsereg szétugrasztott, st török területen

is üldözött, mely okból a porta háborút üzent Oroszországnak.

Oroszország növekv hatása Lengyelországban s hadi szerencséje a

porta ellenében fölkelté a szomszéd államok : Poroszország és Ausztria félté-

kenységét. Ennek folytán a császárné a tizenhárom szepesi várost, a melyeket

Magyarország hajdan zálogba adott a lengyel koronának, valamint a wielickai

és bochniai sóbányákat birtokba vétette, Poroszország pedig azon ürügy

alatt, hogy a pestis ellen határvonalat kell emelnie, csapataival benyomult

Lengyelországba.

Ily körülmények közt újra fölmerült Lengyelország felosztásának elbb

is gyakran szellzött terve. Oroszország és Poroszország a szepesi városok

birtokba vételét ürügyl. használták arra, hogy olyan felosztásban állapod-

janak meg, a mely szerint Oroszország azért, hogy a töröktl elhódított

tartományokat a szultánnak visszaadja, Lengyelországban kárpótolja magát,

Ausztria és Poroszország pedig szintén Lengyelország rovására olyképen

nagyobbodjanak, hogy a három állam eddigi hatalmi viszonya változatlan

maradjon. így ment végbe Lengyelország els felosztása, a melyben Orosz-

ország Lithvánia keleti részét, Ausztria a Fels-Visztula jobb partját Galiczia

(Halics) és Lodomeria (Wladimir) " királyság neve alatt, Poroszország az

egykori Lengyelországnak átengedett Nyugot-Poroszországot (Danczka és

Thorn kivételével), Ermelandot és a Netze-kerületet kapta. A megtörtént

felosztással összefüggésben és a végbl, hogy az újonnan szerzett területek

és Erdély közt közvetlen összeköttetés létesüljön, a császári lobogókat

Bukovinában is kitzték, a melynek átengedésére Thugut, mint Aus-ztria

ügyes képviselje, rá tudta venni a portát (l 775)-

Mária Terézia nem óhajtotta ezt a megoldást. Mint magyar királyn

rendelkezett ugyan a jognak legalább látszatával a szerzett lengyel terüle-

tekre nézve, a melyek egykor Szent István koronájához tartoztak s a melyekre

most csakugyan érvényesítették a visszaháramlás jogát (jus postliminii). De

Mária Teréziának nagyon csekélyl véleménye volt e jogczímrl s a mint

maga is igaz jogának köszönhette trónját, épen úgy szabadkozott olyan

politika ellen, a mely nem a jogot, hanem a pillanatnyi kedvez alkalmat
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írta zászlójára. „En részemrl - monda az angol követnek - - egyetlen

falut sem óhajtok megtartani, a mely engem nem illet. Semmiféle felosztási

terv, bármi kedvez legyen, nem fog engem csak egyetlen pillanatra is

csábításba ejteni; st megvetéssel fogok minden efféle tervezetet elutasítani."

Csakhogy az események hatalmasabbaknak bizonyultak a császárné

föltett szándékainál. Egyre zajosabbak lettek a szirénhangok, a melyek

Ausztriát meghívták, vegyen részt a Lengyelország rovására való területi

kikerekítésben. És egyre növekedett a veszély is, hogy visszautasítás esetén

háborúra kerül a dolog a másik két osztozó hatalommal. Mária Terézia

engedett; áthatva attól a mély békevágytól, a melyet nagyon is mozgalmas

életének kés éveiben' táplált, beleegyezett a szerzdésbe, melyrl azonban

utóbb is mindig azt vallotta, hogy jobb meggyzdése ellenére csikarták

ki tle.

Ez ügyben egyébiránt már érvényesült Mária Terézia fiának és ural-

kodótársának, II. József császárnak dönt hatása, a mely nem sokára és még

nagyobb mértékben nyilvánult a csakhamar fölmerül bajor örökösödési

kérdésben is. Egyúttal azonban e kérdésben Mária Terézia és fia között

a véleménykülönbség szintén nagyon szembeszöken eltérbe lépett. Hogy

ugyanis Szilézia elvesztését Bajorország rovására egyenlítse ki, 11. József

a Wittelsbachok bajor választó fejedelmi ágának kihaltakor a gyermektelen

Károly Tivadar pfalzi választót rá tudta venni Alsó-Bajorország, Fels-Pfalz

stb. átengedésére, st azt is remélte, hogy egy újabb szerzdésben egész

Bajorországot megszerzi, cserébe adva érte Belgiumot, vagy a Vorlandokat

Luxemburggal és Limburggal. Ez alkalommal szintén régi jogczímeket

szedtek el, a melyeket azonban Mária Terézia joggal tekintett kevéssé ala-

posaknak. Nem azért, mintha föl nem ismerte volna oly szerzemény hasznait,

a melyre egykor önmaga törekedett, s a mely alkalmasnak látszott arra,

hogy Ausztriát Dél-Németországban újra a dönt hatalom rangjára emelje;

hanem azért, mert meg akarta országainak rizni a békét; pedig nagyon

világosan elre látta, hogy ez a terv a többi hatalmak, kivált Poroszország

féltékenységét és ellenmondását föl fogja kelteni és háborúra fog vezetni.

Nem is csalatkozott. Mert Nagy Frigyes azon szilárd elhatározásban, hog)

az osztrák hatalom további gyarapodását Németországban nem túri. ha

csak ebbl reá is újabb területi gyarapodás nem származik, rá bírta Bajor-

országjövendbeli örökösét, Károly zwcibrückeni herczeget. hogy emeljen

tiltakozást amaz átengedés ellen. Midn az osztrák csapatok Bajorországba
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bevonultak, erre Frigyes hosszadalmas és medd alkudozások után azzal

felelt, hogy maga is betört Csehországba. (A „krumpliháború", a „szilva-

perpatvar", vagy a mint Laudon nevezte „guerre de ebien".) Ez azonban

csata nélküli háború maradt. Mária Terézia Thugutot titokban, fiának tudta

nélkül a porosz fhadiszállásra küldd békejavaslatokkal, a melyek egyelre

hajótörést szenvedtek ugyan, melyek azonban bármint duzzogott légyen

József, minthogy Francziaországtól nem lehetett segélyt várni, st Orosz-

ország épen Frigyessel készült szövetkezni, újra fölvétettek s a két említett

hatalom közvetítésével a tescheni békére vezettek, a melyben minden más-

féle követelésérl való lemondása fejében Ausztria megkapta az Inn-negycdet.

Végtelen örömmel üdvözölte Mária Terézia a béke visszatértét, a melyet

enyhet adó vigaszkép fogadott közeli halála

elérzetében.

Magasztos elégtétellel tekinthetett vissza

Mária Terézia negyven esztendei uralkodása

idejére, a melynek lényével az osztrák örökös

tartományok egyetlen más korszaka sem hason-

lítható össze. Mikor trónra lépett, fiatal s gyönge

asszonynak tartották ; mily egészen máskép

állotta meg helyét ! Férfiúként ragadta meg az

állam kormányát s ersen és ügyesen tartotta

azt kezében mindvégig. Fáradhatatlanul tevékeny volt; együtt dolgozott

minisztereivel, de elhatározásait önállóan hozta. Komornak olvasták fel neki

a jelentéseket és a beadványokat, a melyekre azután saját kezével írta fel

néhány magvas szóval a maga eldöntését. Mint gyakorta monda, csak annyit

kért az istentl, hogy adja meg neki a képességet, hogy az államügyek meg-

ítélésében mindenkor eltalálja a helyeset. Idegen követek bámulták válaszai

szellemességét, világosságát, határozottságát. Erkölcsi nagysága, valamint

fényes politikai tehetségei iránt csodálatot ébreszthet bennünk az az ..utasít .is-,

mehet „anyai jó indulatból utódai különös javára" \ ctett sajátkezleg papírra.*

A tescheni béke emlékérme.

A mellékelt kézírás eredetijét Mária Terézia abban az imakönyvben szokta tartani, melyet

Mária Krisztina flierczegn örökölt tle. Ez az Írás, egy öraidöbeosztás, német eredetiben íg) szol :

,Die ordinaire tiige lialbe 6 uhr auffstehen, ankleyden, mecss hören, geistliche lesung 2 stund bis

hal be 8 ulir. Von halbe acht uhr mit denen eabinetssecretairs expedirn bis <j uhr; von 9 bis 12 uhr

ministre audienzen. 12 uhr kinderfrauen, andere sehen, 1 uhr talTel, bis ;s uhr unterhallung odei

ruhen. :i uhr lesung : todtenofficium, | uhr bis 6 uhr expedirn, schreiben oder audienzen, *> uln

rosen rantz, von 'la bis g uhr schreiben, conservírn, spaziren, stíllé amusante lesung, sontag audienz
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( )véinek szkebb köréi

is, a melyek kormánya al

e'ondviselésére bízott csa-o

Iádnak tekinté. Maga minta-

képe leven a derék házi

asszonynak, szigorún ügyelt

a jó erkölcsre udvarában,

valamint más körökben.

Férjén, Ferencz Istvánon,

a kinek igénytelen, vidám

lénye az udvar szigorú

etiquette-jét elször hágta

át, szenvedélyes szeretettel

csüngött. A sokat ígér

gyermekek hosszú sorával

ajándékozta meg t. A fiak

közül a legidsebb József

volt, a ki még atyja életé-

ben utódjává választatott a

német császári méltóságban.

Ifjabbik fia, Lipót, Toscana

nagyherczege ln, a mely

ország a Habsburgok secun-

dogeniturájává rendeltetett.

Ferdinánd, a negyedszülött,

az Este-ház trónörökös leá-

nyával való házassága útján

megszerzé Modena herczeg-

séget. A leányok közül

Karolina Nápoly királynéja,

Mindkettejüknél boldogabb

>en a leggyöngédebb anya volt, és ama népekel

alt éltek, egyetlen nagy, az szeretetére és

itw-nc

% f\

Mária Terézia kézírása.

Mária Antoinette Francziaország királynéja lett.

ln nvérök, Mária Krisztina, a kinek utóbb az

8 bis 10 uhr abends." Magyarul : Köznapon félhatkor felkelni, felöltözni, misét hallgatni, ájtatos

könyveket olvasni két órán át félnyolczig. Félnyolcztól a kabinettitkárokkal dolgozni kilenczig;

Icilencztl tizenkettig a minisztereknek kihallgatást adni; 12 órakor a dajkák s a többiek közt

szétnézni. Egy órakor ebéd, háromig szórakozni vagy pihenni ; 3 órakor olvasni ; halotti officium

4— 6-ig dolgozni, irni vagy kihallgatást adni, 6 órakor olvasóval imádkozni, azután kilenczig irni,

társalogni, sétálni; csöndes mulattató olvasás; vasárnap este 8-tól 10-ig kihallgatás.

ti5*
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Augusztinusok templomában Bécsben férje, Albrecht szász-tescheni herczeg,

Canova által nagyszer síremléket emeltetett. 1765-ben ment végbe

Innsbruckban Lipót fherczeg esküvje egy spanyol infansnövel. Az evvel

kapcsolatos ünnepélyességek közben érte utói a császárt a halál. Épen az

operából érkezve haza hunyt el szélütésben, fia, József karjaiban. Mária

Terézia vigasztalhatatlan volt ; soha sem tette le többé a gyászruhát.

Mária Terézia még tizenöt esztendt élt férje halála után. Az utolsó

idkben gyakorta elhagyatottnak érezé magát. Gyermekei közül többen

idegen földön éltek, és ama férfiak közül, a kik egykor tettel és tanácscsal

támogatták, egyiket a másik után szólította el a halál. Fájdalommal tapasz-

talta, milyen gyakran eltérk fia nézetei az övéitl, fleg a vallás dolgaiban.

Megvolt ugyan az az elégtétele, hogy még érettségre látott jutni sokat ama

nemes magvakból, a melyeket egykor maga vetett el ; de érezte mégis,

hogy a világ lassankint egészen mássá ln körülette. O, ki elbb vidám és

társaságot kedvel volt, immár teljesen visszavonult minden mulatságtól

;

óra hosszat idzött imádkozva a Szent István székesegyház oratóriumában,

vagy a kapuczinusok kriptájában férje koporsójánál. Fokozódó elhízása

megnehezíté neki a szabadban való mozgást. Kivéve a himlt, melybe

1767-ben esett, Mária Terézia ritkán volt beteg; de arra nézve senki

sem ringathatta magát csalódásban, hogy évein jóval túl elöregedett. 1780

október 15-én elkészíté végrendeletét, de csak nov. 20-án öltött komolyabb

alakot a betegség, a melybe kevéssel azután esett; 25-én áldozott meg;

28-án vett megható búcsút a gyermekeitl, nov. 29-én meghalt.

Elhunyta hírére II. Frigyes porosz király ezt írta: „A császárné halála

fájdalommal töltött el; e n becsületére vált trónjának és nemzetségének;

háborúskodtam vele, de soha sem voltam ellensége". Klopstock, a „Messiás"

híres német költje, a következ szavakkal éneklé meg kimultát : „Aludjál

békén. Te törzsed legnagyobbja, mert leginkább emberi valál! Ez voltál Te

és ezt a komoly történelem, a halottak bírája, szikláiba vési. Fiad hadd lássa

törekedve, küzdve, sírva, dicsvágytól szomjúhozva, el tud-e érni Téged?

Frigyes hadd hajtsa le sz fejét a jövbe : vájjon azt fogja-e a halottak

birájának sziklaiéi irása jelezni róla, hogy elért Tégedet?"

De senki sem érezé mélyebben e veszteség nagyságát, mini II. [ózsef

császár, a ki anyja halálával egyeduralomra jutott.

Mária Terézia trónörököse már jóval az eltt magára vonzotta a világ

szemét. Hisz már — fleg a bécsiek részérl örömzajjal üdvözölt



517

születése legfbb fontosságú esemény volt; mert csak ezzel biztosíttatott a

Habsburg-Lotharingi ház jövje Ausztriában.

Gyermeksége viharos idbe esett ; nevelése és oktatása nem épen a

legjobb kezekbe volt adva. Mária Terézia minden gondosság mellett sem

volt szerenesés ama férfiak kiszemelésében, a kiknek vezetésére a fherczeget

bízta. A katonai szigornak, a melylyel a gyermekben korán nyilvánuló

makacsságot meg igyekeztek törni, nem volt meg a remélt sikere; a helyett,

hogy az önfej, de egyszersmind jó szív herczegben szeretetet és bizodalmat

ébreszszen, az a kísérlet, hogy idegen s hozzá még korlátolt nézeteket er-

szakoljanak reá, még inkább fölkelté felsségét érez szellemének ellenmon-

dását és megütközését. A tantervben az öreg Bartenstein, a kinek tanácsát

itt a császárné kikérte, a történelemre méltán nagy figyelmet fordított; de

azok a bbeszéd munkák, a melyeket József számára a történettanítás

czéljából szerkesztett, nem voltak alkalmasak lebilincselni az élénk és csa-

pongó szellem ifjút. A jogtudományban tanítóiul olyan férfiak említtetnek

ugyan, mint Martini és Riegger, a kik elször vezették be a természetjogba

s ama kor más tanaiba, de a tulajdonképen i iskola, a melybl a késbbi

fózsef császár kikerült, mégis inkább az a serkentés volt, a melyet a köz-

élettel való érintkezésbl merített.

1 759 óta ismerkedett meg az alsóbb fokú közigazgatással; 1761 óta

hívták meg az államtanács üléseire is , honnan a legfontosabb reformok

kerültek ki s a hol József a császárné államférfiaival sokszoros érintke-

zésbe jutott.

A mint maga mondja, eleinte nem táplált sem szorgalmat, sem dics-

vágyat ahhoz , hogy élénkebben vegyen részt a tanácskozásokban. De

lassankint jövendbeli hivatásának a tudata egyre hatalmasabban fölébredt

benne s ekkor buzgón azon fáradozott, hogy önképzéssel egészítse ki ifjú-

kora mveltségének hézagait. Ama kor bölcseleti és politikai irodalma

annál élénkebb vonzó ert gyakorolt reá, minél nagyobb lett a visszahatás,

a melyet a tudomány a közéletre gyakorolni kezdett. Mintaképekben sem

lehetett hiánya II. Józsefnek olyan korban, midn nem egy államban lát-

szott valósulni az a plátói eszmény, hogy a bölcsek legyenek a királyok,

a királyok pedig bölcsek. De mindenek eltt bizonyára a saját anyjának

ragyogó mintaképe és II. Frigyes porosz királynak csábító példája volt az,

a mely dicsvágyát amaz elhatározásig hevíté, hogy jövre csupán az állam-

nak éljen s neki szentelje minden tehetségét.
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Ez idbl származik egy dolgozata „Ábrándok" („Réveries") czímmel,

melyet már teljesen eláraszt az az egyoldalú idealismus, a mely Józsefre

a legtisztább szándékok mellett utóbb oly végzetessé vált. Az emlékirat

két dolgot nyilvánít halaszthatatlannak. A kormány abbeli korlátlan hatal-

mát, hogy az állam javáért mindent megtehessen, és az ehhez megkívántató

eszközök beszerzését, a melyeket József mindenekeltt abban lát, hogy

a nemesség kiváltságos állása eltöröltessék s az államadósság kamatai

tetemcsen leszállíttassanak. Az államhatalom -- követeli József — egyezzék

meg az egyes országokkal arra nézve, hogy közremködésök vagy bele-

szólásuk nélkül megtehesse javokra mindazt, a mit szükségesnek tekint;

a kedvez hatások nem fognak majdan elmaradni. „Isten mentsen tle

- mondja szó szerint, — hogy a tett esküt meg akarnám szegni ; de azt

hiszem, oda kell iparkodnunk, hogy az egyes országokat megtérítsük s

velk megértessük, mennyire hasznos lenne rajok nézve a kényuralomnak

az a neme, a melyet én javaslok."

Még jó ideig tartott, míg a fiatal fherczeg olyan helyzetbe jutott,

hogy azokat az eszméket, a melyek lelkét heves forrongásba hozták, az t
környez külvilágra átvihette. 1764-ben római királylyá választatván, egy

évvel késbb utódja lett ugyan atyjának mint német császár és társuralkodó

Ausztriában; de sem az egyik, sem a másik állásban nem kinálkozott József

rohamos alkotásvágyának megfelel tér a tevékenységre.

Mint császárnak azért nem, mert már lejárt az ideje a német birodalom

olyan messzemen reformjának, min Józsefeltt lebegett; de mint társ-

uralkodónak sem, mivel Mária Terézia — épen úgy, mint elbb férjének -

neki is csupán korlátolt hatáskört mutatott ki. A császárné egyedül az

udvartartás berendezését, a katonaság meg a pénzügyek vezetését engedte

át fiának ; egyebekben Józsefnek csak tanácsadó szava volt, a melyet annál

ritkábban tudott érvényre emelni, mennél gyakrabban tért az el épen a

legfontosabb ügyekben az édes anyja nézetétl.

A „bátran neki vágni" jelszó, melyet József a kormány vezéreszméjél

ajánlott, ép oly kevéssé volt a császárné Ínyére, a ki inkább az id érlel

hatalmától s a mérsékelt haladástól várt mindent, mint ..a szellem azon

kaczérsága" , a melyet fiában rosszalt s mint az a felvilágosul és felvilá-

gosító irány, a mely éveivel egyre szigorúbbá, st merevebbé váló vallásos

alapelveibe ütközött. Fleg felekezeti dolgokban támadt sokféle nézet-

különbség az anya és fia közi, a melyek az utóbbira olyan lehangolóan
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hatottak, hogy ismételten és sürgetve kérte, mentsék fel t társ-uralkodói

állásától. A házi perpatvart, ha ugyan szabad úgy neveznünk, kölcsönös

gyöngéd szeretettel mindig kiegyenlítettek ugyan , de az ellentétek fenn-

maradtak s nem ritkán zavaró hatást gyakoroltak a bels, valamint a küls

politika szabályos menetére.

Teljesen hatástalan azonban II. József társuralkodása épen nem maradt.

Legalább a részére kijelölt körben fáradhatatlan munkásságot fejtett ki. Nem
csupán az udvartartás sok-

féle megszorításában, hanem

még inkább a had- és pénz-

ügyek mezején tett fontos

rendszabályokban jelentke-

zett a társuralkodó hatása.

A pénzügyek vigasztalan

állapotával szemben, a mi

a hét-éves háború következ-

ménye volt, József azt a

nemes lelk elhatározást

hozta, hogy a nagy magán-

vagyont, a melyet az atyjá-

tól örökölt, az államnak

engedi át a közadósság

apasztása czéljából. Tanító-

mesterétl és kedvenczétl,

Lacy tábornagytól támo-

gatva, József új hadsereg-

szervezetet alkotott, mely-

nek haszna abban állt, hogy

egyszerre jelentékeny megtakarításokat, valamint a csapatok jobb fölfegy-

verzését és egyenruházását eredményezé. De a küls és bels politika

némely egyéb kérdéseiben szintén épen a József nyomatékos szava volt

az, a mely döntleg hullott a mérlegbe úgy, hogy társuralkodásának

éveit a Terézia-féle rendszerbl a Josefinismushoz vezet átmeneti kor-

szaknak mondhatni. Ez annál inkább igaz, mert a korona legtekintélye-

sebb tanácsadója, Kaunitz herczeg, nem ritkán az ifjú császár nézetéhez

szegdött.

Lacy gróf.
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Eleintén úgy látszott ugyan, hogy József c
:s az államkanczellár nem

igen illenek egymáshoz. Az utóbbinak fölmentése tárgyában beadott saját-

ságos kérelmét (1766) mindenesetre inkább azzal lehet összeköttetésbe hozni,

hogy József belépett a kormányzatba, mint azon szokásos ürügygyei, hogy

egészsége meg van ingatva. De nagyon gyakran meg szokott történni,

hogy két teljesen különböz ember állandó egyetértésre tud jutni, mihelyt

tulajdonságaik kölcsönösen kiegészítik egymást. József és Kaunitz viszo-

nyában szintén megersítést nyert e tapasztalás.

Válságossá ln Józsefre nézve az, hogy a családi boldogság áldása nem

adatott meg neki. Els, forrón szeretett nejét, pármai 'Izabellát, korai halál

ragadta el tle. Izabellának csupán egy leánya maradt, a ki még mint

gyermek, kilencz éves korában elhunyt. József második neje Jozefa bajor

herczegn volt. Ha az els házasságban József szerelme nem hasonló hévvel

viszonoztatott, az új házasságban épen az ellenkez történt, még pedig

fokozottabb mértékben. Az egyedül politikai tekintetekbl kötött házasság

hideg és magtalan is maradt. 1767 óta másodízben özvegységre jutva,

József mindvégig özvegyen élt.

A társuralkodás korába esik ama sok utazás , a melyeket Józsel

részint a belföldön, részint külországokban tett, hogy népeinek szükségeirl

tájékozást szerezzen s jövendbeli uralkodói hivatására elkészüljön. Hol

az Alpesi tartományokban, hol Csehországban, hol Magyar- és Erdély-

országban, hol viszont az újonnan szerzett Galicziában utazgatott. Kétszer

találkozott gylölt, de egyszersmind csodált ellenfelével, Nagy Frigyessel:

1769-ben Neissébcn Sziléziában, meg 1770-ben Neustadtban Morvaország-

ban. 1769-ben Olaszországban járt s ott a többek közt Rómában meg-

látogatta a conclavét, a melybl Ganganclli mint XIV. Kelemen pápa került

ki. 1777-ben Francziaországba, nvére udvarába utazóit, hogy személyesen

megismerje ez országot, az akkori szellemi mozgalom tzhelyét. Parisban

meglátogatta a mvészet, meg az ipar mhelyeit, az emberbaráti intéz-

ményeket és a nyilvános törvényszéki tárgyalásokat, megismerkedett az

ottani híres államférfiakkal és írókkal s azon eltükéléssel téri haza. hog\

az e férfiakkal való érintkezésben nyert eszmékéi majdan a saját országaiban

valósítja. De látnoki pillantással elre megjósolta Francziaország jövendbeli

végzetét is. „Hosszabb ideig nem folyhatnak így tovább a dolgok -- intette

a franczia halalmasokat — és a forradalom kegyetlen lesz, ha idején való

építéssel m-m ellensúlyozzátok."
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Bármely hivalkodásnak ellensége levén, mindenkor azon egyszer

módon utazgatott, a mely megadta az alkalmat, hogy a maga szemével

lásson mindent s a mely nem egy mulatságos jelenetet szerzett neki a maga,

valamint a külföld országaiban. Falkenstein gróf — ez ál-névvel szokott

József utazni - - csakhamar monda tárgya lett, a mely kedvenczét ezer meg
ezer érdekes vonással ruházta föl.

Valamint utazásaiban, szint'úgy otthoni háztartásában és napi rendjé-

ben is egyszer volt. Szép férfi volt, termetre középnél magasabb, nyilt

arczczal, kidomborodó homlokkal és szemmel, a melynek színe, mint „csá-

szárszem-kék szín" lett divatossá, hajporos fürtökkel, melyek hátúi csomóban

hajzacskóba voltak téve. Otthon ezrede egyenruháját, útközben pedig polgári

ruhát szokott viselni. A legmélyebb ellenszenvet táplált minden udvari

feszesség, minden szertartásosság iránt. Nem ismert egyéb szórakozást, mint

azt, hogy esténkint kis házi hangversenyeket rendezett, a melyeken gordon-

kázott vagy hegedült. „Öltözéke — írta egyik úti kísérje (1769) — egy

katonáé, ruhatára egy hadnagyé, üdülése munka, élete örökös mozgás."

II. József trónra lépte elé a legnagyobb feszültséggel néztek. Nagy

Frigyes azt monda: „A császárné meghalt; a dolgok új rendje kezddik".

És valóban ez történt. Szigorú következetességgel látott hozzá József, hogy

a kor tanait átvigye amaz országokra, a melyeknek egyeduralkodójává tette

anyja halála. E tanok alkalmazásával egyetlen egészszé akarta amaz orszá-

gokat összeolvasztani s bennök az egység érzetét fölkelteni. Ezek összem-

ködésébl kellett volna „Ausztria összállam"-nak kikerülni.

Alapjában véve ugyanez volt Mária Teréziának is a szándéka, ü szintén

nagy, ers, hatalmas, egységes birodalmat óhajtott. De két pontban elváltak

József ösvényei az anyjáétól. Igazi ni tapintatta], lassan és egymás után

igyekezett Mária Terézia az állami egység nagy czéljainak útját egyengetni

és sokra vitte, mert az újat óvatos kímélettel tudta a fennállóba beilleszteni.

Ellenben József, mintha sejthette volna, hogy neki, a ki életének csak

negyvenedik évében jutott kormányra, csupán rövid id van adatva eszmé-

nyei valósítására, a reformokat olyan sietséggel indította meg, a mely

minden fennállót kérdésessé tett s leirhatatlan forrongást idézett el összes

országaiban. Ehhez járul még egy második mozzanat. Mária Terézia azzal,

hogy a magyar alkotmányt érintetlenül meghagyta, a késbb mindig

világosabban eltérbe lép dualisztikus államformát alapította meg, míg

József annak az osztrák egységes államnak az elharczosa volt, a melyben

66
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egy alkotmánynak, egy nemzetiségnek s egy törvényhozásnak kellett volna

uralkodnia.

József centralista volt. Mária Terézia szintén centralizált; de legalább

az alkotmány fformáit nem érinté, bármennyire igyekezett is különben

a rendek jogait szkebb mederbe szorítani. Ellenben a József-féle egységes

államban nem jutott tér az egyes országok külön jogai és szabadságai

számára. Ez okból elmaradtak nemcsak az osztrák tartományok szokásos

hódolatai , hanem Magyarországban és Csehországban a koronázás is.

Szent István koronája Bécsbe, a császári kincstárba vitetett (1785), a mi a

cseh koronával és az osztrák herczegi süveggel már elbb megtörtént. Minden

rendi gylés, kivéve az adó kivetése czéljából összehívott tartománygylé-

seket, betiltatott, a rendi bizottságok eltöröltettek s teendik az országos

kormányra, ámbár rendi képviselk hozzájárulásával, bízatott. A régi községi

közigazgatási testületeket megszntették, az igazság kiszolgáltatását jogtudó

bírákra, a közigazgatást a kormány által kinevezett és a községek által

fizetett elöljárókra bízták. Az uralkodó rendeleteinek végrehajtására a hiva-

talnoksereget lényegesen szaporították s a bureaucrata rendszert nagy küls

tökéletességre emelték.

A császár azt akarta, hogy Magyarországra nézve szintén ugyanaz a köz-

igazgatás, ugyanazok a törvények és ugyanazon adók legyenek érvényesek,

mint a többi osztrák tartományokban. A magyar országgylést össze sem

hívták többé ; a megyék gyléseit, a melyekhez a kormánynak pénzért és

katonáért fordulnia kellett, csaknem az örökös tartományok gyléseinek

színvonalára slyesztették le. A magyar helytartótanács székhelyét Pozsony-

ból az ország közepébe Budára tették át s a németet nyilvánították az addig

szokásos latin helyett a hivatalok és törvények államnyelvének.

Csakhogy még a József centralismusát sem szabad egészen azzal a

fogalommal azonosítani, a melyet késbb olyan gyakran fztek c szóhoz.

József mindenek eltt egyedül arra törekedett, hogy az államügyek egy-

formán és egységesen vezettessenek. Ellenben a végrehajtásban az egyes

országos fhatóságok elnökeinek nem csekély fokú önállóságot engedett,

mert részletes szabályzatok készítéséhez nem igen volt kedve. Az 1761 -ki

emlékiratban a hadügyek decentralizálását oly módon ajánlotta . hogy

minden tartomány maga újonczozza és tartsa fenn csapatait. Es míg egy-

fell az ügymenet gyorsítása czéljából mindenütt a németet telte hivatalos

nyelvvé, másfell a legsürgetbben szót emelt az ellen, hogy Galicziát
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német hivatalnokokkal áraszszák cl s hajlandó volt a bírákat a belföldi

nemesség körébl kinevezni.

József azon emberek közé tartozott, a kiknek egész valóján egy

eszme uralkodik. Ez az eszme neki az állam volt. A mint József önmagát

az állam „kezeljének és els szolgájának" mondotta, úgy , az osztrák

hivatalnokállam megteremtje, minden egyes államhivatalnoktól hasonló

odaadást követelt és valamint alattvalóitól az állam iránt való föltétlen

engedelmességet kívánt, akképen kívánta a tisztviselktl, hogy beleéljék

magokat az államnak általa megjelölt eszméjébe s az 1783-ki úgy nevezett

„pásztorlevél" -ben a tartományok fnökeinek is szívökre kötötte, hogy a

köz iránt való szeretet hassa át minden tettöket.

Az ügyek összpontosítására irányuló törekvésétl József arra csábíttatta

magát, hogy ismét mellzze a pénzügyi kormányzat é.s politikai közigazgatás

elválasztását, a melyet anyja egykor valósított ; st összekapcsolta volna

azokkal az igazságszolgáltatást is, ha végre meg nem tántorították volna

e szándékában azon érvek, a melyeket ellene az államtanács felhozott.

A jogszolgáltatás terén az volt Józsefnek az alapelve, hogy a törvény eltt

minden alattvaló egyenl. Csakhogy ez egyenlséget nem csupán oly

értelemben gondolta, hogy törvényei egyenlen kiterjedjenek minden rendre

és osztályra, hanem úgy, hogy azok birodalma minden országára egyformán

és kivétel nélkül kiterjedjenek. alkotta meg az általános osztrák polgári

törvénykönyvet, a melynek els része — a személyek jogáról — még

1786-ban megjelent, másik két része pedig József alatt elkészült ugyan, de

azután nem nyerte meg II. Lipót szentesítését. József alkotott új büntet

törvénykönyvet is, melynek enyhébb szelleme sokban módosította a Terézia-

féle büntet törvény némely ridegségeit.

Józsefnek közgazdasági nézetei szorosan összefüggenek politikai alap-

elveivel. Sokban hasonlók valának azok a Sonnenfels nézeteihez, a kinek

számára még Mária Terézia alapította a politikai tudományok tanári székét

a bécsi egyetemen. így például osztozott Sonnenfelsnek azon nézetében,

hogy a népesség szaporodása üdvös hatású a nép jóllétére nézve ; külö-

nösen a József-féle házassági pátens s a bevándorlás istápolása az ipar és

a mezgazdasági telepedés emelésére ezen elmélet hatása alatt áll, a mely

az ujonczozás szempontjaiból is megnyerte a császár tetszését. Az ipar és

a kereskedelem tekintetében József még a régi merkantilista tilalmi rendszer

alapján állt; a mezgazdaságban physiokrata volt. A császári szántó, a ki,

66*



524

hogy megtisztelje a földmívelést, Slawikowitzban, Morvaországban egykor

maga is megfogta az eke szarvát, a Quesnay alapította, a maga idejében

különösen Turgot képviselte tanhoz csatlakozott, hogy a föld és a talaj

tekintend a nemzeti vagyonosság tulajdonképeni forrásának. De, mivel

a termelképesség nem a zárt birtoktestben, hanem — a mint Sonnenfels

is tanította — a kisgazdaságban rejlett, mindenek eltt oda kellett igyekezni,

hogy a parasztok helyzete javuljon. Ez okból József széttörte az örökös

jobbágyság bilincseit, midn eltörölte (1781 nov. 1.) azt ott, a hol még

fennállt, vagyis Csehországban, Morvaországban, Krajnában, Galicziában,

a Vorlandokban és Magyarországban, s helyére léptette a parasztoknak a

jobbágy-pátens és a büntet pátens által mérsékelt függését, de a szabad

költözés jogával és a földesúr bnfenyít hatalmának korlátozásával. Egy-

szersmind megadta a parasztoknak azt a jogot, hogy megfelel pénzbeli

kárpótlásért, de az uraság részére eddig tett másnem szolgáltatások

megszntetése nélkül , valóságos tulajdonjoggal szerezhessenek ingatlant

;

a túlságosan nagy parasztbirtokok feldarabolása elmozdíttatott , de más

részt az örökösödési pátenssel e birtokok túlságos szétforgácsolása is ellen-

sulyoztatott.

De mindenek eltt azon különbségek eltörlésére törekedett József, a

melyeket még a Mária Terézia kormánya is meghagyott a nemesi (domi-

nicalis) és a paraszt (rusticalis) birtok között. József földadószabályozása

szerint a földbirtoknak minden tekintet nélkül a tulajdonos rendi viszonyaira

egyenletesen és csupán a kataszterben meghatározott terjedelemnek s jöve-

delemnek megfelelen kellett adóznia és a parasztok a földbirtokjövedelem-

bl, beleszámítva az állami adót, csak harmincz százalékot fizettek.

József halála után ismét eltörölték az földadószabályozását; a robot

megszntetésére vonatkozó pátense sem maradt érvényben. Mégis Józsefet

illeti meg a jelenkor egyik szellemes nemzetgazdája szerint a dicsség,

hogy „az általános és egyenl megadóztatás elvét Németország összes

kormányai közt és a franczia forradalom eltt elször mondotta ki, még-

pedig világosabban , mint ez Francziaországban vagy Németországban

törvényben valaha történt". Amaz adóreform valósításával egyidejleg az

ingatlan birtok tisztázásának és biztosításának nagyfontosságú czélját is

elérték a József-féle telekkönyvek alkotásával s ezek túl is élték ama

reformot, a melynek léteinket köszönik, s szilárd alapjává lettek a jog-

állapotoknak Ausztriában.
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De József reformjai leggyökeresebben az állam és egyház viszonyát

érintették. Ez a viszony még Mária Terézia alatt az állam javára módosult

ugyan, mert az egyház h leánya féltékenyen rködött az állam jogai fölött.

De alapjában véve akkor, úgy szólván, mégis csak az állam és egyház

területének szabályozásáról volt szó, mi közben az állam a maga határöveit

lehetleg messze elre tolta az egyházi hatalomkörbe, hogy ódon, rég

elfeledett jogokat követeljen magának vissza. Ennél sokkal kiterjedtebb

volt az az eszme, a mely József egyházpolitikájának alapjául szolgált. Míg

elbb az egyház, mint minden egyebet, az államot is a saját szellemével

igyekezett áthatni és betölteni, úgy ellenkezleg most az állam azon

Domborm József császár bécsi lovas szobra talapzatán : A császár mint a földmívelés ápolója.

dolgozott, hogy mint minden egyebet, az egyházat is a maga czéljai szolgá-

latába vonja. Az elbbi id mindenható egyházával természetes reaetio

folytán a mindenható állam helyezkedett szembe. Ugyané tüneménynyel

találkozunk ugyan ama kor többi katholikus államaiban is ; de sehol sem

mutatott az államnak az egyházi hatalomtól való emancipatiója olyan sajátos

jelleget , mint József államaiban , miért is az egész irányt jozefinismusnak

szokás nevezni.

József, mint minden más reformnál, egyházi rendszabályainál is részint

politikai, részint közgazdasági szempontoktól vezetteté magát. Az államnak

az összes vallásügyekben való ffelügyeleti jogának merev gyakorlása kar-

öltve járt az egyház földbirtokának korlátolására irányuló intézkedésekkel.
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A felügyeletet illetleg a placetum regium csak most jutott teljes hatásra.

Míg eddig a püspökök hivatalukba léptükkor egyes-egyedül a pápának

tettek esküt, most József arra kötelezte ket, hogy fölszentelésök eltt

letegyék az uralkodónak a hség-esküt s engedelmességet fogadjanak az

ország törvényei iránt. Míg eddig az Ausztriában lev egyházi rendek enge-

delmességgel tartoztak külföldön lakó fnökeiknek, most József megszüntette

a közvetlen köteléket köztük és Rómában székel rendfnökeik közt s

a klastromokat püspöki, meg fejedelmi felügyelet alá helyezte. A püspöki

joghatóság alóli bármely kivétel megsznt
;

az egész egyházi tekintély

a püspökök kezébe tétetett le.

József közgazdasági alapelveivel függött össze, hogy a püspököknek

megadatott a hatalom, hogy bizonyos rokonsági fokokban a házasságkötéshez

a dispensatiót megadják, s így azon összegek, a melyeket különben Rómába

kellett azokért küldeni, az országban maradjanak. Közgazdasági okok birták

Józsefet arra is, hogy a sok kolostor számát egy harmaddal leszállítsa, midn
megszntette mindazokat, a melyek csupán contemplativ életet folytattak

és egyedül azokat tartotta fenn, a melyek az ifjúság oktatásával, betegápo-

lással s más effélével váltak hasznosakká az államra nézve. A lefoglalt zárda-

jószágok árából alapítá József a vallás-alapot, a mely iskolák és szegényügyi

intézetek, de különösen új lelkészségek állítására volt fordítandó. A lelki-

pásztorkodás rendezése köri József elévülhetetlen érdemeket szerzett.

A vallásalap segélyével továbbá lehetségessé vált a császárnak új püspöksé-

geket állítani s megfelelen javadalmazni. A már meglev püspökségeket

czélszeren kikerekítette ; ama kerületeket, a melyek még külföldi püspök-

ségek alatt állottak, ezektl elkülöníté s a határos osztrák egyházmegyékbe

osztotta be. Végi, hogy a papságot ne csupán az felfogása szerinti jó

lelkészekké, hanem jó állampolgárokká is nevelje, kiképzésöket, a mely

addig a püspökök kezébe volt letéve, József az állam felügyelete alá helyezte.

A növendékpapoknak megtiltotta a Rómában lev collegium germanicjum

látogatását. A püspöki székhelyeken és a kolostorokban lev egyházi magán

nevel intézeteket megszntéknek nyilvánította s helyökbe az egyes tarto-

mányok fvárosaiban államilag vezetett, úgy nevezett f-seminariumokat,

papnöveldéket állított, a melyekbe Rautenstrauch braunaui apátnak 1776

óta a hittudományi karban Bécsben alkalmazott tanterve némi módosítással

bevitetett. Kiváltképen közgazdasági okokból követelte József, mint fentebb

már említettük, a házassági törvényhozást is kizárólag önmagának és pedig
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ama pátensben, a mely a házasságot magát polgári szerzdésnek nyilvánítá,

miért is az e szerzdésbl keletkez pöröket szintén a világi törvényszékek-

hez utasította s a házasságkötés könnyítése czéljából a házassági akadályokat

— ellentétben a canoni joggal -- csekélyebb számú esetekre korlátolta. Az

államnak a József alkotta reformok által egész a végtelenig felhalmozódott

egyházi ügyei elintézésére az egyházi udvari bizottság és minden egyes

országos kormány kebelében különös egyházi bizottság szerveztetett.

József rendületlenül ragaszkodott a maga egyházi reformjaihoz ; még

azon látogatással sem hagyta magát más útra tereltetni, a melyet VI. Pius

pápa Bécsben tett. Ellenben az a látogatás, melylyel ezt József Rómában

viszonozta, legalább azt eredményezte, hogy a császár elejté az erszakos

szakítás gondolatát, melyet a lombardiai püspökségek betöltése körül támadt

viszály ébresztett benne, s hogy ez idtl fogva az egyházi reformban némi

szünet állott be.

A mint József államának a katholikus egyházhoz való viszonyát tökéle-

tesen új alapra fektette, úgy követelte a maga részére azon jogot is, hogy a

többi felekezetek viszonyát szintén az állam érdekében rendezze. Egy régibb

id nézeteiben növekedve s nagy mértékben egyháziasan érezve, Mária

Terézia a más hitek iránt még ugyanazt a szigort gyakorolta, mint eldei.

Ismételve kényszerített protestáns családokat, hogy elhagyják hazájokat s

idegen földre— Magyarországba vagy Erdélybe — vonuljanak. A különböz

tartományokban külön vallásbizottságok rködtek a vallás tisztaságára.

A zsidók iránt szintén nagy mértékben táplált ellenszenvet Mária Terézia.

Csak 1774 óta szüntették meg József hatása alatt a protestánsok erszakos

térítgetését. De általában addig, míg anyja élt, József nem birt a nem katho-

likusok iránti türelmességre irányuló eszméivel fölülkerekedni. Csak Mária

Terézia halála után indítá meg József a rég elkészített munkát. Megszüntette

a vallásbizottságokat s kiadta (1781) a türelmi pátenst, a mely az ágostai

és helvét hitvallás híveinek, valamint a nem-egyesült görögöknek megadta

a „magán vallásgyakorlat" jogát, vagyis istentiszteletöknek — habár nem

nyilvánosan való — gyakorlását, saját imaházak építését — de tornyok és

harangok, valamint közvetlenül az utczáról való bejárás nélkül — s polgári

tekintetben egyenl jogúakká tette ket a katholikusokkal. Ezzel össze-

függésben az ágostai felekezet consistoriuma, mely a westfali béke óta

Teschenben székelt, bvített hatáskörrel Bécsbe helyeztetett át s ugyanott

a helvét hitvallásúak consistoriuma is megalakíttatott, de, mint amaz, állami
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felügyelet alatt. A türelmi pátens érvénye kiterjedt az összes országokra

Magyarország kivételével, melynek részére az ottani protestánsok máskép

alakúit állásának megfelelen külön pátens bocsáttatott ki. A zsidók nehéz

sorsát szintén több tekintetben enyhíté az emberbarát császár, valamint

késbb, hogy az újonnan szerzett Galicziát minél inkább emelje, megengedte

a mennonitáknak és a herrnhutiaknak az ott való letelepedést. Ellenben

nagy szigorral lépett föl új szekták képzdése ellen, min például az úgy

nevezett cseh deistáké volt.

Tökéletesen téves lenne az említett egyházi reformokat, valamint

abbeli törekvéseit, hogy az egyházi visszaéléseket megszüntesse, vallás-

talanságra vagy közönyösségre vezetni vissza, mint ez gyakran megtörtént.

József nem volt szabad gondolkodó, mint II. Frigyes ; kora nagy bölcseleti

kérdései t kevésbbé metaphysikai mozzanataikban, mint inkább az állami

életre vonatkozó következményeikben foglalkoztatták. József épen úgy, mint

anyja ragaszkodott a katholiczizmushoz, mint „uralkodó" valláshoz s bizo-

nyára komolyan vette, midn alkalmilag akként nyilatkozott, hogy oda adná

mindenét, a mije csak van, ha államainak összes protestáns lakói a katholikus

hitre térnének át. Különben is a hit egysége a legjobban illett volna az

államegységi törekvéseihez. De, mivel ez immár elérhetetlen volt, ebbl reá

nézve önkényt folyt az a következtetés, hogy a vallás legalább a polgári

életben ne okozzon különbséget. Ehhez járultak a közgazdasági meg politikai

érdekek, a melyek Józsefnek a protestánsok irányában való és eldeiétl

teljesen elüt magatartását meghatározták. József mindenek eltt azt óhaj-

totta, hogy a protestánsokat, a kik egy akkor még el nem feledett idszak-

ban az ellenzék lelkét képezték az államban, jó és elégedett alattvalókká

tegye ; egyszersmind idegen protestánsokat remélt országaiba vonzani, hogy

szorgalmukkal hasznosakká váljanak a földmvelésre és az iparra.

De habár els sorban afféle tekintetek voltak is, a melyek Józsefnek

a protestánsok iránti magatartásában zsinórmértékül szolgáltak, ez esetben

is a kor ama humánus irányát szolgálta, a melyhez fentartás nélkül csatla-

kozott. József néha keménynek is mutatkozott. De ez a keménység nem

szivébl folyt, hanem azon vakbuzgalomból, a mely a saját szavai szerint az

állam java iránt áthatotta; annak a philanthropiának a következménye volt,

mely az embereket a saját akaratuk ellenére is boldogokká kívánja tenni.

A humanitás ez eszméje árasztja el József egész valóját és tevékenységét.

A legnemesebb irányú alkotások, mink a süketnémák intézete, meg a köz-
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kórház Becsben, szegény- és árvaházak, zálogházak s más ilyen intézetek

tesznek még ma is tanúságot a császár emberbaráti érzelmeirl, volt

egyszersmind az els, a ki érdemes katonáknak hadastyáni pótlékot, kiszol-

gált köztisztviselknek nyugdíjat s elhunytok alkalmával visszamaradt

családjuknak ellátási járulékot biztosított.

Mint minden más ügyben, úgy azon rendelkezésekben is, a melyeket

József a közoktatás terén tett, els sorban az állam szükségeire való

tekintet vezette. Ez okból atyai gondoskodását kiváltképen az olyan jelen-

ségeknek szentelte, a melyektl közvetlen, kézzel fogható hasznot igért

magának az állam boldogulására. Épen úgy, mint anyja, is elmozdította

tehát a népiskolaügyet, midn az iskolakényszert szigorúbbá tette, a tanpénzt

behozta s a tanítást világi felügyelk ellenrzése alá helyezte ; míg ellenben

azon felfogásban, hogy a magasabb mveltség

egyedül a vagyonosabbakat és a kiválasztott

tehetségeket illetheti, az egyetemek számát

háromra — Bécsben, Prágában és Lembergben,

melyet maga alapított — korlátolta, a csupán

a kiváltságos osztályok gyermekei részére hozzá-

férhet külön intézeteket pedig, mint például a

Terézia-lovagakadémiát, eltörölte.

Valamint hosszú id óta maga volt házá-

ban az els, a ki folyékonyan irt és beszélt

németül, akként a legnagyobb figyelmet fordította arra is, hogy a németet,

mint hivatalos nyelvet s a hadsereg nyelvét a fels és alsó iskolákban a

növendékek elsajátítsák. Különösen a legtöbb egyetemi szakban a német

lett a tanítás nyelve.

Az egyetemeket József merben állami intézeteknek nézte s a lembergi

egyetem alapításához nem is kérte ki a pápa jóváhagyását, a mi addig

katholikus államban soha még nem történt. Épen úgy eltörölte a szepltlen

fogantatásra teend esküt, valamint az egyetemek önálló joghatóságát.

Az egyetemi tanulmányok czéljáúl a „nemzeti nevelés"-t tzte ki, a mi

alatt hasznavehet és osztrák hazafias szellemtl áthatott tisztviselk képzését

értette. Alapos katona-orvosok nevelésére a „Josefinum"-nak nevezett

orvos-sebészi katonai akadémiát alapította Bécsben s az intézet részére

testvére közvetítésével Florenczbl viasz praeparatumokat hozatott. Ezzel,

valamint füvészkert és boneztani múzeum alkotásával, továbbá a nyilvános
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közkórházakkal kapcsolatban berendezett klinikákkal az orvosi kar virágzását

mozdította el, a melyet már anyja elkészített.

De, midn ekkép a „kenyérstudium" lett a ldologgá, teljesen meg-

feledkeztek arról, hogy az emberi szellemnek ama földi táplálékon kivl

még egyébre is szüksége van s szabad fejldést kívánó ösztöne még akkor

is ellenáll annak, hogy egyoldalú, tisztán a gyakorlatiasra irányuló tartalmú

mveltséget erszakoljanak reá, ha az, mint ez esetben valóban történt,

a kor uralkodó alapelveinek megfelel is.

Ismételve felszólaltak már azon ép oly félszeg, mint nagyon elterjedt

nézet ellen, mintha a szellemi élet Ausztriában az egész XVIII. század

folyamán khinai fallal lett volna a többi Európától elválasztva. Ellenkezleg,

mióta a censura kivétetett a jezsuiták kezébl, a külföldi, fleg a német

meg a franczia irodalom termékei többnyire akadálytalanul jutottak be

Ausztriába és ott fogékony talajra találtak. Gellert és Klopstock, Lessing és

Wieland már akkor az osztrákoknál is ünnepelt nevek voltak s a német költi

munkáknak Trattner-féle utánnyomásait nagyban olvasgatták. Egyesületek

és folyóiratok keletkeztek, a melyek a német nyelvnek az idegen szavaktól

való megtisztítását, a tudomány és a mvészet felélesztését tzték ki feladatúi.

Ugyanazon Jézus-társaságból , a mely addig a német nyelv ellenségének

mutatkozott, támadtak az els osztrák költk, míg más fell a szabad-

kmíves rend emberbaráti és deista alapelveivel szintén behatolt Ausztriába.

Mindezek után azt lehetne hinnünk, hogy a császár, midn hozzá

fogott a nagy feladathoz, hogy örökös tartományai lakosságát, valamint

a lelkiismereti kényszertl, akképen a szellemi életre nehezed bilincsektl

is megszabadítsa a censura korlátolásával és a könyvkereskedés szabaddá

tételével, mindehhez kellen elkészített talajra talált. Ez azonban csak

részben volt így. A császár azt remélte, hogy a sajtó fölszabadításával

ösztönt ad a tudományos életnek s az Írókban a szellemi munkatársak egész

hadát nyeri a felvilágosodás nagy munkájához. De csakhamar kitnt, hogy

azok az új nézetek, a melyeket József diadalra akart segíteni, csupán a

lelsbb osztályoknál — kiváltképen inkább franczia mveltségük miatt —
találtak készséges befogadást, míg a nép nagy tömege, a mely századokon

át néma volt, sem a kell szellemi érettséggel, sem a kor nagy kérdései

iránti értelemmel nem bírt.

A nagy tömeg Ausztriában a császár értékes adomámat a gyermek

naivságával fogadta, ki nem igen tudja, mit kezdjen az ajándékba kapóit
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játékszerrel. A censura-törvény légels következménye az volt, hogy szám-

talan és hihetetlenül sekélyes röpirat keletkezett, a melyek mindent, még

a legszentebbet is a sárba czibálták le, a melybl mérges gombaképen

nttek ki magok is. Más fell a censura új kezelése csak a József által

általában óhajtott és elmozdított irodalmi irányt támogatta, a melynek

szóvivjéül legkülönösebben Sonnenfels tekintend s a melynek költi kife-

jezése Blumauer Aeneise volt, míg politikai kérdések fejtegetése még most

is sokféle korlátolásnak volt alávetve.

Egyébiránt minden gyakorlatias józanság mellett, a mely máskülönben

jellemzé a császárt, mégis volt az, ki a várpalota melletti színházat udvari

és nemzeti színházzá emelte s nem kevésbbé sok ösztönzést köszön neki

a mvészet, a melyet szabad óráiban maga gyakorolt s a melyet épen

akkor Haydn és Mozart halhatatlan hírnévre juttatott Ausztriában.

fózsef nem csupán azon fáradozott, hogy Ausztriát bent egyesítse és

szilárdítsa, hanem egyszersmind azon is, hogy azt a külföld eltt is élesen

körihatárolt egésznek tüntesse föl. Nem olyan valószíntlen tehát, hogy,

mint állítják, már Józsefben megvolt az a szándék, hogy összes államait

egyetlen közigazgatási egészszé - - úgy nevezett monarchiává - - foglalja

össze s Ausztria örökös császárja czímét fölvegye. Toscana bekebelezésének

eszméje szintén ezzel áll kapcsolatban. Épen azoknak a kötelékeknek a

fokozódó lazulása, a melyek Ausztriát és a német birodalmat egymással

összefzték, bírhatta Józsefet az efféle tervezgetésekre.

József trónra lépte a német birodalomban szintén nagy várakozásokat

ébresztett. Meleg rokonszenvvel üdvözölték, mint a szemtanú Göthe irja,

a szép ifjút római királylyá való koronázásakor. Klopstock neki ajánlotta

a „Hermannschlach"-ot, Herder pedig felhívta t, „a kilenczvenkilencz

fejedelem fejét", hogy adja meg a népnek, a mire szomjazik: a német hazát

egy és ugyanazon törvénynyel, egy nyelvvel és becsületes vallással, hogy

ekképen befejezze azt, a mit Frigyes látott ugyan, de meg nem valósított.

József csakugyan kísérletet tn, hogy legalább a birodalmi . kormányzat

legíbb közegeit felrázza dermedtségökbl. De nagyon hamar visszariadt a

kamarai törvényszéknek, meg a birodalmi udvari tanácsnak torony magasságú

okmányhalmazaitól. A fdolog azonban az volt, hogy a birodalom kapcso-

lata II. Frigyesnek Ausztria iránti ellenségessége s az új állás következni kii.

a melyet Poroszországnak adott volt, szélhullott s nem lehetett elre látni.

hogy a birodalom föderatív intézményei min irányban fognak jövre tovább
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fejldni. Szilézia elvesztéséve] ugyanis Ausztria hatalomra és tekintélyre nézve

igen sokat vesztett nem csupán Európában, de kivált a német birodalomban,

míg ellenben Poroszország tekintélyét és jelentségét ama tartomány meg-

szerzése igen lényegesen gyarapította. E veszteséget valami módon - akár

a nyugaton, akár .a keleten — kiegyenlíteni, Poroszországot elszigetelni

s befolyását gátak közé szorítani : volt II. József külügyi politikájának a

sarkpontja. Már Mária Terézia megkísérlé újra szilárdítani háza állását

a birodalomban. Visszatért se, II. Ferdinánd politikájához, midn a legfbb

német egyházi állásokat lassankint a maga házának igyekezett megszerezni.

Sikerit ez már neki Kölnben és Münsterben. hol fia Miksa, a jövendbeli

Hoch- und Deutschmeister (a német lovagrend feje) coadjutorrá választat* >tl.

míg a fherczeg maga sok kilátással alkudozott a hildesheimi örökösödés

tárgyában. Továbbá a toscanai nagyherczeg fiairól is híresztelték, hogy

majdan német püspöki székeket lesznek hivatva elfoglalni. Ezenkivúl azon-

ban II. József anyja halála után Belgiumnak Bajorországért való becserélése

tervét újra fölvette, mely alkalommal Salzburgot és Berchtesgadent szintén

megszerezni remélte. Csakhogy ilyen jól kikerekített hatalmat szerezni,

a mely Ausztriának újra biztosította volna a túlsúlyt Németországban, a

császár csupán úgy remélhette, ha sikeri neki Poroszország bizton várható

ellenkezésével szemben ama két állam támogatását megnyerni, a melyek-

ellenszenvén a bajor terv nem rég meghiúsult volt.

Mennél kétségesebbnek mutatkozott az id folyamán a franczia-osztrák

szövetség használhatósága, annál inkább igyekezett József Oroszországgal

szövetséget létesíteni. Ez annál szükségesebb volt, mert az egyetlen

eszköznek látszott arra, hogy lazítsa Poroszország és Oroszország közt

a kapcsot, a melylyel szemben Ausztria tehetetlennek érezte magát. A bizal-

mas egyetértés útját Oroszország irányában még Mária Terézia életében

(1780 június) egyengette József találkozója Katalinnal Mohilevben. További

tárgyalások József és Katalin közt oly szerzdésre vezettek, a mely. — hogy

túltegyék magokat a nehézségeken, melyek abból származtak, hogy az orosz

czárn egyenrangúságot követelt a német császárral, - - levélalakba önte-

tett s a legközelebbi évtized sorsának gordiusi csomójává bonyolódott.

A titokban tartott szerzdés kölcsönös támogatást és a viszonosság alapelve

szerint egyforma kárpótlást igért, ha az elbbi békekötések végrehajtása

miatt háború keletkeznék a portával, vagy ha ilyen háború közben a két

szerzd hatalom egyikét valamely harmadik állam megtámadná.
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Egy vizsgáló pillantás c szerzdés tartalmára megmondja ugyan, hogy

az sokkal kevésbbé felelt meg a József, mint inkább a Katalin szándékainak.

Azon határozott igéret fejében, hogy a czárnt egy török háborúban segíteni

fogja, a császár csupán azt a - - mindenesetre nagyon bizonytalan ígéretet

kapta, hogy a saját törekvései orosz részrl el fognak mozdíttatni. Ezek

els sorban Németországra irányultak; a portával való háború e pillanatban

inkább Katalinnak, mint Józsefnek állt érdekében és szándékában. József

szintén táplált ugyan keleti terveket, csakhogy a késbbi jövben óhajtá

azokat megérleltetni, míg Katalin már nyomban hozzá látott, hogy a szer-

zdés gyümölcseit élvezze.

Katalin a Krímben kitört zavargásokat okúi használta, hogy azon

esetre, ha a portával háborúra s e hatalom megsemmisítésére kerülne a

dolog, két birodalom alkotását hozza javaslatba : egy görög császárságot

Konstantinápolyban unokája Konstantin számára és egy dák birodalmat,

a mely szintén egy görög ó-hitú uralkodó alatt Moldvát, Oláhországot és

Besszarábiát ölelje föl. József látszólag elfogadta a tervet, de kárpótlásul

Chozimon kivül Kis-Oláhországot, Belgrádot, Orsovát és Viddint, valamint

a velenczei tengermelléket kívánta, míg ellenben Velencze Moreán és az

Archipelaguson kapott volna kárpótlást. De e mellett mégis kifejezést adott

az aggodalmaknak, a melyek ilyen messzire tekint vállalat ellen támadtak

s kifejezte azon óhaját, hogy a valósítás elnapoltassék. Midn pedig Katalin

saját kezére indította meg a dolgot s Krím félszigetét hatalmába kerítette,

ezt József arra használta, hogy ellenszolgálatképen a készségért, a melylyel

a czárn követeléseit a portánál támogatta, kikérje Oroszország segélyét

a bajor cseretervhez.

Azon hitben, hogy bírja Erancziaország és Oroszország helyeslését.

József a kitzött czélt annál inkább elérhetni vélte, mert Károly Tivadar

választó, a ki mint idegen nem érzé magát Bajorországban otthonosnak,

nem látszott vonakodni attól, hogy kedvez csere útján szabaduljon ez

országtól. Ekkor azonban maga a császár volt az, a ki az ügyet azzal

bonyolítá össze, hogy azon pillanatban, midn Belgium átengedése tárgyában

alkudozott, a „barriére" eltörlésével és a Schelde-zár erszakos megsznte-

idére irányuló kísérletével, a mely eddig a belga kereskedelem életcrél

csakugyan megkötötte. Hollandiával olyan viszályt támasztott, a mely nyílt

háborúval fenyegetett, [ózsef e viszályban elfogadta ugyan Erancziaország

felajánlott közvetítését s felhasználta ezt az esetet, hogy a Hollandiával vak)
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II. József kézírásának hasonmása. *

megbékélésért, a melyet Francziaország óhajtott, ez utóbbi támogatását

kösse ki a belga-bajor cserénél. De József terveivel szemben csakhamar

* Ezen szavakat irta József egy 1786 augusztus 21-én kelt levélre, a melyben Kavmitz lierezeg

tudatja vele Nagy Frigyes halálát. (A levél a bécsi császári udvari és államlevéltárban van.) E szavak-

magyar fordításban így hangzanak : „Kedves berezegem ! Mint katona, siratom egy nagy férfiú halálát,

a ki mindenkor korszakot fog alkotni a hadtudományban, de mint polgár sajnálom, hogy halála

harmincz évvel megkésve következett be. 1756-ban üdvösebb lett volna az, mint 1786-ban. A leg-

csekélyebb reményt sem táplálom utódára nézve s míg Hertzberg lesz mindennek a lelke, még

rosszabbra is készen kell lennünk. Egyébiránt, mint ön helyesen megjegyzi, be kell várnunk, mit

tesz s a szerint cselekednünk. Isten önnel, kedves herczegem. Legyen meggyzdve szinte barát-

ságomról és teljes tiszteletemrl. József. 11
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olyan ellenállás támadt, a mely egyszersmind magában rejté a csiráját

Németország késbbi, két táborra való oszlásának.

II. Frigyes porosz király, a ki öreg napjaira minden irányban túl-

szárnyalva látta magát II. József politikája által s azon ellenséges szövetség

visszaállításától tartott, a mely egykor a hét esztends háború kitörését

elidézte, egyelre Hannoverával meg Szászországgal olyan megállapodásra

lépett, a mely utóbb Németország kisebb egyházi és világi fejedelmeinek

csatlakozásával az úgy nevezett „fejedelmek szövetségévé" (1785) bvült

ki, s a mely arra kényszeríté a császárt, hogy a cseretervrl letegyen és

követeléseirl a Hollandiával kötött békében lemondjon.

A fejedelmek szövetsége II. Frigyessel sírba szállott ugyan, st a

király halála a császárban a Poroszországgal való állandó kiengeszteldés

gondolatát ébreszté föl, kivált mivel Oroszország buzgósága a bajor csere-

terv iránt szertelenül csekélynek bizonyult. Kaunitzhoz intézett egyik

emlékiratában (1786) József ebbeli nézeteit következkben foglalá össze:

„Ha — úgymond — Ausztria és Poroszország szintén szövetkeznek és

egymással egyetértleg járnak el, nincs többé mit félniük sem valamely

egyes hatalomtól, sem többek szövetkezésétl; k lesznek a dönt birák

nem csupán Németországban, hanem egész Európában. Az összes hatalmak

keresni fogják barátságukat; nekik ellenben semmi más hatalomét nem kellend

keresniük. Az általános béke csupán tlöle fog függeni. Nem lehet szövet-

ség, a melynek szilárdabb alapja és egyszerbb föltételei volnának, mint

ennek." De a Poroszországgal való megegyezés terve csak szappanbuborék

volt, a melyet nyomban szétpattantottak azok az aggodalmak, a melyeket

Kaunitz felhozott. A régi ellentétek kiegyenlítetlenül fennállottak tovább is.

Míg Poroszország továbbra is tetszelgett magának a birodalombeli osztrák-

hatás elleni antagonismussal, a mi fleg Dalbergnek mainzi és wormsi

coadjutorrá való választásakor tnt ki, addig Józsefre nézve ezután is az

Oroszországgal való szövetség volt a politikai vezérelv, mely mellett azonban

mindenesetre fölmerült az a kérdés is, mi áll inkább érdekében Ausztriának:

az-e, hogy Oroszországnak Törökország elleni szándékait hátráltassa, vágj

pedig az, hogy azokat elmozdítsa?

József most is a béke fenntartását óhajtá. Nem szabódott volna Orosz-

országnak Törökország rovására való mérsékelt terjeszkedése ellen, a meny-

nyiben ebbl Ausztriára szintén megfelel nyereség háramlóit volna: de a

törökök uraivá sem szándékozott tenni az oroszokat, Midn tehát a porta és
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Oroszország közt fölmerült új bonyodalmak alkalmából - - habár bensleg

vonakodva - - eleget tn Katalin meghívásának s Chersonban találkozott

vele, szavát a béke érdekében igyekezett érvényesíteni. De csakhamar

kitnt, hogy a béke többé nem József és szövetségese, a czárn tetszésétl

függ. A porta hadat üzent Oroszországnak, még pedig azon pillanatban,

midn a nyugoti láthatáron szintén terhes felhk tornyosultak a császár

felett. Épen Chersonban vette József ama zavargások hirét, a melyek

Belgiumban kitörtek.

József reformjai olyan mélyre ható és felforgató természetek voltak,

annyi sok személyes érdeket, olyan sok elavult régi jogot érintettek, hogy

az általok sújtottak ellenmondásának szükségképen kitörésre kellett jutnia.

A császár ellenfeleinek száma minden lépéssel szaporodott, a melylyel

reformjai útján elre haladt, még pedig úgy, hogy végül, ámbár minden

egyes újítás tetszésre talált ebben, vagy amabban a körben, csaknem az

egész birodalom egyesit a panaszban és az ellenállásban.

Ez azonban sehol sem történt oly annyira, mint azokban az országok-

ban, a melyek mindenben messze men önkormányzatnak örvendettek,

s melynek birtokában ket a császár reformjai most komolyan fenyegették.

Különösen Magyarországban, hol az egész régi alkotmányszervezet még

fennállott, jutottak elvi összeütközésbe József császárnak az államról s a

souverainitásról táplált eszméi az összes nemesség érdekeivel, mely nemesség-

régi eljogaihoz, fleg az adómentességhez ragaszkodott. Még komolyab-

bakká alakultak a viszonyok Belgiumban. Míg Magyarországban az ellenállás

inkább a császár politikai eszméi ellen irányúit, Belgiumban fleg a vallási

reformok tüzelték fel a nép ellenkezését, és míg Magyarországban a moz-

galom a f- és az alsó nemességtl indult ki, Belgiumban mindenekeltt

a harmadik rend volt az, a mely az ország magna chartájának — az úgy

nevezett joyeuse entrée-nek - - védelmére kelt. A kolostorok megszntetése

és a f papnövelde alapítása Louvainban, valamint a kísérlet, hogy az

egyetemes polgári közigazgatás és igazságszolgáltatás átalakíttassék, elége-

detlenségre, zavargásokra és végi zendlésre adtak alkalmat, a mely az

alsóbb papság által szítva, a szomszéd hatalmak (Poroszország és Hollandia)

által támogatva, Van der Noot és Vonck ügyvédektl vezetve, Van der

Mersch által katonailag szervezve, egyre nagyobb mérveket öltött s mely,

minthogy Józset fegyverhatalommal leverni nem bírta, Belgium teljes

elszakadására vezetett.

68
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Ilyen körülmények közt igazán végzetes volt, hogy József a porta

és Oroszország közti háborúban nem csupán az 1781-ki szövetségnek

megfelelen, segélysereggel vett részt, hanem jobbnak tartotta Ausztriát

önálló hatalomképen léptetni föl s a saját részérl is hadat üzenni a törökök-

nek. József személyesen a harcztérre ment Magyarország déli részeibe, hol

bátran és elszántan megosztotta katonáival a háború minden fáradalmát.

De a Lacy által vezetett els hadjáratot (1788) balszerencse sújtotta.

Coburg Józiás herczeg a balszárnyon Chozim bevétele után megszállotta

ugyan a dunai fejedelemségek egy részét, a jobb szárnyon pedig Vukassovich

egész Czettinyéig kalandozott. Ellenben a fsereg kiterjedt cordonban for-

gácsoltatott szét ; a helyett, hogy Belgrád óhajtott ostromához lehetett

volna fogni, a hadi tanács ellenkez véleménye a császárt a határ védelmére

korlátolta. De még a határt sem tudták megoltalmazni ; büntetlenül ron-

tottak be a törökök a bánsági megyékbe. József testileg megtörve s

rendkívül elkedvetlenítve, végre ott hagyta a harcztért, de elbb nem, míg

a törökök vissza nem vonultak s míg a tábori hagymáz, mely a csapatok-

közt uralgott, ö rá is el nem ragadt. Ily körülmények közt József a béke

visszaállítását óhajtá; de Kaunitz arra sarkalta, hogy folytassa a háborút

s újítsa meg Oroszországgal a szövetséget, a mely 1789-ben csakugyan

további nyolcz esztendre kiterjesztetett.

A második hadjáratban (1789) József személyesen nem vett többé

részt. Nyughatatlan szellemének folytonos és romboló tevékenysége végre

tönkretette különben sem valami nagyon ers testét. April havában vér-

hányás állott be nála. József utóbb ismét annyira jobban lett ugyan, hogy

szobájából kijárhatott s májusban átköltözhetett kedves Laxenburgjába, a

hol a pompás gesztenyefák alatt ülve, a balzsamos nyári levegt szívta

beteg mellébe. Öszszel visszatért a bécsi császári várpalotába, a melybl

aztán élve el sem távozott többé. Bajának fokozódása daczára betegágyából

is folytonos figyelemmel kisérte az események folyását a harcz terén, a hol

akkor Coburg Suvarovval egyesülve Foksanynál, a Rimnik partján fényes

diadalt aratott, míg a császár fseregének vezényletét az öreg Laudon vette

át. Belgrádnak Laudon által való bevétele volt az utolsó fénysugár, a mely

József zivataros életének estéjét megvilágítá.

Máskülönben minden egyéb össze látszott esküdni a szerencsétlen

császár ellen. A svéd király megtámadta az oroszokat. József és a czárn

ellen Poroszország s a tengeri hatalmak- közt szövetség alakúit oly czélból.
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hogy a hadakozó leieket az elreláthatólag teend hódítások állandó meg-

tartásában megakadályozza. II. Frigyes Vilmos minisztere, Herzberg, még

a lengyelekkel is érintkezésbe lépett s az úgy nevezett lengyel hazafias pártban

lölébreszté Galiczia visszaszerzésének reményét. „Es ebben a helyzetben -

Laudon báró.

irta akkor Kaunitz Mercynek — egy fell olyan szövetségesünk (Oroszország)

van, a ki már most ketts háborúba (Törökországgal és Svédországgal)

bonyolódott ; más fell van olyan szövetségesünk , a ki oda jutott, hogy

minisztériumának még merészelnie sem szabad a mi szövetségünk nevét

hangosan kiejteni a nemzetgylésben." Mert ekkor már hatalmasan és fenye-

68*
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getve emelte föl fejét a franczia forradalom s eszméinek els csiráit a zivatar

már átsodorta a szomszédos Belgiumba.

Mindenek eltt azonban az Ausztria és Poroszország közötti régi ellen-

téten szenvedett József keleti politikája hajótörést, st e hatalom ellenséges

magaviselete egyszersmind Magyarországban és Belgiumban is észrevehet

volt. A lázadás Belgiumban egyre tartott, s mint Belgium, úgy Magyarország

is elszakadással fenyegette a császárt. Magyarországon már felszólították az

országbírót, hogy — mivel nádor nincs, — hívjon össze az uralkodó közre-

mködése és elzetes tudomása nélkül országgylést. De Galicziában, Cseh-

országban, Tirolban, st Ausztriában magában is elégedetlenség uralkodott.

E válságos pillanatban a császár más útra tért ; bels és küls politi-

kájának megváltoztatására szánta el magát. 1789 november 20. és 25-én

visszavonta mindazokat a rendeleteket, a melyeket Belgium részére kibo-

csátott s megígérte, hogy a „joyeuse entrée"-t ismét érvénybe helyezi vissza.

Ezenkívül általános amnesztiát engedélyezett. De már kés volt. Az enged-

ményeket csak a kormány félelme és gyöngesége jelének magyarázták.

A tengeri hatalmak és Poroszország elvállalták a rendi alkotmány biztosí-

tását. A tartományok képviseli Brüsszelben összegyltek s „egyesit belga

államok" -ká alakultak meg. A souverain congressus vette át az ország

kormányzatát.

Hogy a Magyarországban támadt nyugtalanságot lecsillapítsa, fózsef

1790 január 30-án visszavonta az utóbbi tíz év folyamán kiadott rendeletek

legtöbbjét s jogszeren fennállóknak ismerte el a közigazgatás azon formáit,

a melyeket trónraléptekor talált. Beleegyezett a régi kormányzat vissza-

állításába. Megígérte, hogy kiadja a koronát. Csupán a plébániák rende-

zésére, a vallási türelemre s a jobbágyok szabad költözködésére vonatkozó

rendeleteit tartotta fenn. „Szívembl kívánom, — így hangzottak a híres

császári elhatározás végszavai, — hogy Magyarország annyit nyerjen boldog-

ság és jó rend tekintetében, mint a mennyit rendeleteimmel én neki minden

tekintetben szerezni akartam."

A bels viszonyok okozta gondokhoz járultak a komor kilátások a biro-

dalom küls állapotát illetleg. Béke minden áron, ez volt a megbízás, a

melyet József államkanczellárjának adott. Vissza akart adni minden hódítást,

melyet délkeleten tett, hogy azután ama Poroszország ellen irányozza fegy-

verét, a mely minden tervezgetését meghiúsitá, a mely minden ellenfeléve]

összeköttetésben állt.
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De életének föveny-órája már lejárt. József mindenkor magános magas-

ságban állott, csak kevés férfiútól körülvéve, min például Lacy volt, a ki

különös mértékben élvezte bizodalmát, vagy Anion kabineti titkár, a ki a

levelezését végezte. Öcscse, Lipót, és húgai, a kikkel élénken levelezett,

idegen földön éltek és nem osztoztak nézeteiben. Még Kaunitz is távol tartotta

magát tle, minthogy már évek óta óvakodott a betegekkel való érintkezéstl.

Csupán unokaöcscse, Ferencz, idzött közelében; ezt Florenczbl hivatta

Bécsbe, hogy maga ellenrizze nevelését. Máskülönben az utolsó években

kiváltképen öt nemes hölgy, Clary, Kinsky, Liechtenstein Leopoldin és

Eleonóra herczegnk, valamint Kaunitz grófné voltak azok, kiknek élénkít

társaságában üdülést szokott keresni az államügyek fáradalmai után. Végte-

lenül kellemes volt a császárra az érintkezés unokaöcscse Ferencz szeretetre

méltó, szerény hitvesével, Erzsébet württembergi herczegnvel. Annál kíno-

sabban érintette t Erzsébet korai, hirtelen halála. Két nappal késbb —
1790 február 20-án -- rövid haláltusa után maga is elhunyt magánosan

és elhagyatva, a mint élt. Halálánál csak a gyóntató atya meg az orvos,

Ferencz fherczeg és három hü embere : Lacy, Rosenberg és Dietrichstein

voltak jelen. De még egy más alak is gyászolva borúit a császár halottas

ágyára, az állam eszméje, ama fenkölt ara, a mely minden más boldogság

hiányát pótolta neki, a melynek teljesen neki szentelte magát s a melyet

még megpróbáltatásokban gazdag élete végóráiban is, a mint monda, egész

erkölcsi és testi erejével szolgált a nélkül, hogy ama következményekkel

tördött volna, a melyek ebbl a saját életére származtak. Utolsó gondolatai

is hazájával foglalkoztak, a melyet egy búcsúlevélben Kaunitz gondosko-

dásába ajánlott.

József, mint a hálás unokaöcscse, Ferencz császár által emelt emléken

lev szép felirat mondja, nem sokáig, de egészen a közjónak élt. Az az id,

midn egy maga uralkodott, csupán tíz esztendre terjed, de ez évek

Ausztria történetének tartalomban és következményben leggazdagabb évei.

Midn itt még egyszer végig pillantunk József uralkodásának eredményein

és balsikerein, élesebb megkülönböztetést kell tennünk, mint rendesen

történni szokott, egy fell Magyarország meg Belgium, más fell pedig az

osztrák örökös tartományok közt s egyúttal nyomatékosabban akarjuk

hangsúlyozni amaz ártalmas visszahatást, a melyet ezen császár szeren-

csétlen küls politikája országai bels ügyeire gyakorolt. A mi ugyanis

a Lajtán túli, az osztrák tartományokat illeti, könnyen fölismerhet, hogy
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itt a |ózsef-féle és az elz Terézia-korszakbeli törvények között való különb-

ség kevésbbé a lényegben, mint inkább a formában, kevésbbé a tárgyakban,

mint inkább a végrehajtás gyorsabb menetében, szóval inkább Józsefnek

abbeli óhajában rejlett, hogy még maga arassa ama reformok gyümölcseit,

a melyeket az Augarten fáihoz hasonlított, mely fákat fiatal csemeték

helyett ültette, hogy még maga is örvendhessen hsít árnyékuknak.

Ez a sietség kétségkívül sokat hozzájárult nem egy terve meghiúsultához,

valamint tagadhatatlan az is, hogy József reformjai sokkal mélyebben

belenyúltak az addigi viszonyokba, mint anyja újításai, hogy tehát azok,

a kiket érintettek, sokkal fájdalmasabban érezték hatásukat. Különösen az

egyház-politika terén történt ez, a hol az és az anyja nézetei úgy

álltak szemben egymással, mint két különböz világnézet. Az is igaz, hogy

Józsefnek nem volt érzéke a történeti jogok iránt; csakhogy e hibában

osztozott kora uralkodó eszméivel. Ausztriában és a külföldön nem csupán

a kormány, hanem a kormányzottak, a kiváltságolt osztályok is elvesztették

a történelmi érzéket, ha ez alatt nem a meglev viszonyokhoz való csökönyös

ragaszkodást, hanem azok folytonos fejlesztését értjük. Mária Terézia

türelme szintén megbénult a szívós ellenálláson, a melyet a nemesség

kifejtett irányában. is panaszkodott volt, hogy a rendekkel semmire sem

lehet menni, miért is a legfontosabb intézkedéseket hozzájárulásuk nélkül

rendelte el. Életre való rendi alkotmányról Ausztriában különben is rég

nem lehetett már szó s így annak visszaállítása nem felelt meg a kor szelle-

mének, a melynek úgy jó tulajdonságai, mint gyöngeségei visszatükrözdnek

József lelkében. PLgészen más volt a helyzet Magyarországon és Belgiumban,

hol a régi jogok még érvényben és gyakorlatban maradtak.

De még az örökös tartományokban is, a melyek pedig akkor már jó

hosszú id óta korlátlan módon kormányoztattak, lassankint a legkülön-

bözbb elemek és érdekek olyan ellenzékké egyesültek, a mely kevéssel

fózsef halála után megdöntötte reformjainak legalább egy részét. „Mért

nem szereti népe Józsefet?" Ez volt a kérdés, a melyet egyik egykorú

röpirat szerzje fölvetett. Ebben rejlik életének egész tragikuma, mely

magyarázatát azon végzetes bvkörben leli, a mely a császárt népeitl

elválasztotta. József forradalmi természet volt, mely csak akkor érhetett el

sikert, ha és a mennyiben fogékony talajra talált azon mérhetetlen erjed

anyag számára, a melyet az államéletbe dobott. Ez azonban sok minden

kívülrl jöv elzetes ösztönzés daczára sem történt. Csak a müveit emberek
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korlátolt körében keltettek az eszméi viszhangot. Még az államgépezet

is, a melynek bonyolult szerkezetét egy tollvonás mozgásba hozhatja,

felmondta neki alkalmilag a szolgálatot, a népet magát pedig meglepték

II. József császár lovas szobra.

]úzsel újításai; nem talált mélyebb részvétet, értelmet oly feladat számára,

a melyet rendeleteivel akart megoldani, melyet azonban csupán a nép

oldhat meg saját tevékenységével. Egymást meg nem értve állottak szemben

József és alattvalói. „Volt egy sasuk -- mondta Katalin czárnó — , de nem

ismerték föl."
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Ez értelemben József a kort , melynek fia volt, mégis megelzte.

Helytelen lenne Józsefben csupán idegen , külföldrl kölcsönzött eszmék

utánzóját látni. Elsajátította ugyan a maga korszaka tanait, de élesen

kiváló személyiségében azok csakhamar egyéni jelleget öltöttek s olyan

következményekre vezettek, a melyeket csupán a kés jöv érlelhetett meg.

József úgy halt meg, hogy elbb legtöbb intézkedését visszavonta ; de

még sem hasztalanul élt Ausztriára nézve; az ers ütései alatt egy régi

világ omlott össze. Egyes reformjai fenmaradtak, mások napjainkban lettek

Ausztria újjászervezésének a kiinduló pontjaivá. Újításainak az értékérl

azonban mindig eltérk lesznek a nézetek, minthogy ez fleg azon állás-

ponttal függ össze, a melyet a XVIII. század eszméivel szemben elfoglalunk.

Csak az iránt nem forog fenn kétség, hogy szándékai a legnemesebbek

voltak. Már kortársai „egyetlen" -nek nevezték; a hálás utóvilág pedig

„az emberiség tiszteljét" becsüli benne, a ki a bécsi polgároknak meg-

nyitotta az Augartent és a Prátert; tiszteli benne „az irgalmas samaritanust

a trónon", a ki mint orvos lép a szegény özvegy betegágyához; az elnyo-

mottak segélyt nyújtó barátját, kinek a bécsi várpalota egyik folyosóján

minden tudtára adott szenvedés számára volt egy-egy vigasztaló és meg-

nyugtató szava és a szeretettel teljes császárt, a ki birodalma legutolsó

kunyhójának is enyhíteni igyekezett a nyomorát, st a bnös sötét börtönébe

is leszállott, hogy ott is könyörületességet és kíméletet gyakoroljon, hol

máskülönben a részvét ki szokott apadni.

A legérettebb életkorban, negyvenhárom éves korában lépett Józseí

testvéröcscse és utóda, II. Lipót, addig Toscana nagyherczege egy kis

állam rendezett állapotaiból olyan birodalom zrzavarossá vált viszonyaiba,

a mely kívülrl fenyegetett, belülrl háborgó és kimerült volt. Lipót azonban

csakhamar megmutatta, hogy meg tud birkózni a nagy feladattal, a mely

reá várakozott.

A reformok, a melyek toscanai huszonöt éves uralkodásán átvonullak, t
szintén teljesen áthatottnak mutatják a kor uralkodó eszméitl, a melyeket

még messzebb vitt és következetesebben valósított, mint József. De, ha

közelebbrl nézzük, lehetetlen észre nem vennünk egy jelentékeny különb-

séget a II. Lipót és II. József politikai elvei közt. „József szabadelvsége

politikailag imperialista természet volt, Lipót szabadelvségét alkotmányos

színezet jellemzé." Lipót Toscanában mint korlátlan fejedelem uralkodott

ugyan, mert azon országban egyáltalán hiányzott minden népképviselet.



II. Lipót.

De az volt a szándéka, hogy az általa ottan valósított reformokat töké-

letesen új szabású alapelveken nyugvó alkotmány behozatalával íogja meg-

koronázni s az ide vágó tervezet valóban fenn is maradt. Ez okból sok

mindennel, a mi József alatt Ausztriában, kivált Belgiumban történt, nem

értett egyet. „Szerencse,— hja nvérének, Mária Krisztinának,— ha valamely

országnak vannak rendéi és alkotmánya, a melyek iránt a nép ragaszkodást

Gíl
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táplál. Az ilyen országban uralkodó és nép között kölcsönös kötelezettségek

állnak fenn, a melyeket csak közös megegyezéssel lehet megváltoztatni."

Közvetlen ellentétben József kormányzati elveivel azután hozzá teszi, hogy

nem üdvös dolog a népre a jót rákénvszeríteni, mihelyt annak czélszerü-

ségérl ez maga meggyzdve nincs. St 1790 január 25-én kelt úgy

nevezett „hitvallás"-ában így nyilatkozik: „Azt hiszem, hogy az uralkodó,

még az örökös is, csupán küldöttje és megbízottja a népnek, a melyért él

s hogy minden gondját és munkáját annak kell szentelnie. Azt hiszem,

szükséges, hogy minden országnak legyen alaptörvénye, vagy a nép és az

uralkodó közötti szerzdése, a mely az utóbbinak a hatalmát korlátolja;

hogy, ha az uralkodó e törvényt meg nem tartja, tényleg lemond állásáról,

a mely csupán azon feltétel mellett ruháztatott reá, és hogy a nép nem

köteles neki tovább engedelmeskedni."

Az ilyen alapelvekbl önként következett Lipót magatartása Ausztria

bels bonyodalmai közepett. Elejtette az államegységnek József-féle gondo-

latát. Már Bécsbe utazása közben megígérte a magvaroknak alkotmányuk

visszaállítását. Épen úgy fölajánlotta a belgáknak kiváltságaik teljes meg-

ersítését. Az örökös tartományokban a rendi alkotmányokat új életre

ébresztette. A tartománygyléseket mindenütt összehívta. A leggylölete-

sebb újítások közül néhányat, különösen a kirovásban helytelennek bizonyult

József-féle adórendszert nyomban megszüntette. A papságnak szintén adott

némely könnyebbítést József államkényszerével szemben, a f papnöveldéket

eltörölte, s egyes zárdák visszakapták javaikat. Ilyképen a felizgatott orszá-

gokat lassankint újra megnyugtatták, fleg mikor Lipót a hagyományos

si szokások szerint Magyarország és Csehország királyává koronáztatta

magát s negyedszülött fiában ismét nádort adott a magyaroknak. A belga

zavargások elfojtása a külfölddel való béke visszaállításának kapcsán szintén

sikerit.

Lipót az uralkodást Ausztriában azon eltökélt szándékkal vette át.

hogy testvérbátyja hódító terveirl lemond s minden áldozatot meghoz

a béke visszaállításáért, a melyre, tekintve a bels viszonyokat, sürgetleg

szüksége volt. Békeszeretetét kemény próbára tette ugyan Herzberg porosz

miniszternek területszerzésre irányzott politikája (Danczkát és Thornt akarta,

másrészt azt kívánta, adja vissza Ausztria Galicziát Lengyelországnak s

kárpótolja magát a porta rovására), de még inkább II. Frigyes Vilmos porosz

király harczvágya. Lipót azonban a legszélsbb engedékenységgel el tudta
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hárítani Herzberg csereterveil s lefegyverezte ellenfeleit; 1790 július havában

iötl létre Poroszországgal és a tengeri hatalmakkal a reichenbachi szerzdés,

a melyben Poroszország elejté a csereterveket, Lipót pedig megígérte, hogy

a regi birtokállomány alapján beket köt a törökkel. E szerzdéssel Lipót

egyszersmind szabad kezet nyert Belgium irányában, a mely kevéssel ezután

kénytelen volt újra meghódolni a benyomuló osztrák csapatoknak. Lipót

császárrá választása szintén nehézség nélkül történt.

Lipót uralkodása a külügyi politikában is fontos fordulópontot jelez.

A Francziaországban lezajló események, valamint azon szándéka, hogy eddigi

szövetségesétl, Oroszországtól függetlenebbé teszi magát, arra ösztönözték

t, hogy a portával békét kössön s Poroszországhoz közeledjék.

A Lengyelországban történ dolgok élénken foglalkoztatták Lipót

figyelmét. Elismerte ez ország új (májusi) alkotmányát, habár nem vett is,

mint többször állították, tevékeny részt annak elkészítésében, de minden-

esetre óhajtotta Lengyelország és Szászország állandó egyesülését s a

respublica bels megszilárdulását, hogy örökre kivonja azt Poroszország és

Oroszország veszedelmes hatása alól.

Egyúttal a franczia forradalom most els ízben szintén érvényesíteni

kezdé hatását az általános európai viszonyokra. A szövetség Ausztria és

Francziaország közt megsemmisült, Lipót nvére, Mária Antoinette a leg-

nagyobb veszélybe sodortatott ; az Elszászban birtokos birodalmi fejedelmek

közül többen a francziák részérl anyagi jogsérelmet szenvedtek ; a mene-

kültek minden udvarnál segélyt kerestek , míg a jakobinusok a határos

országok lakosait igyekeztek felbújtogatni.

Lipót, míg erejét az Európa keletén tolyó bonyodalmak tartották

lekötve, minden dönt lépésrl — különösen a szándékolt titkos szökésrl -

lebeszélte nvérét s Artois gróf segélykérését is visszautasítá. Mint Kaunitz,

úgy Lipót is az európai béke érdekében egyenlen kívánatosnak tartotta

egy részt a királyi hatalom maradandó korlátolását Francziaországban,

más részt a franczia forradalom hullámainak gátak közé szorítását. Ennek

legalkalmasabb eszközét abban látta , ha Francziaországban életre való

alkotmányos állapot létesül , a mely a királynak elégséges tekintélyt , a

népnek viszont széles korú alkotmányos jogokat biztosít. Ezt az eredményt,

a mennyire csak lehet, fegyverhatalom alkalmazása, fleg azonban franczia

határterületek elszakítása nélkül kellett volna elérni, mert e területek

felosztása elreláthatólag európai bonyodalmakra adott volna alkalmat.

69*
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Ez okból Lipótban fölmerült egy nagy európai szövetség terve, a melyben

az összes hatalmak erkölcsi, egyszersmind katonai tüntetésektl kisért nyo-

mást gyakorolnának Francziaországra. Minthogy pedig az efféle egyezség

létrejötte hosszabb idt kívánt, a császár óvatosságra és türelemre intette

nvérét.

Csak mikor a franczia királyi pár balsiker szökési kísérletérl s

elfogatásáról értesült, intézett, mélyen megrendülve, Paduából az európai

uralkodókhoz körjegyzéket, a melyben felhívta ket, fogják közösen pártját

a XVI. Lajos ügyének; maga békét kötött (Sistovában) a portával,

hogy kezét a keleten szabaddá tegye; Poroszországgal pedig szerzdésre

lépett, a melyben a két udvar biztosította egymásnak mostani területét

s kijelenté, hogy iparkodni fog Francziaországra vonatkozólag az említett

európai szövetséget megvalósítani.

De Lipót még ekkor is gondosan kerülni igyekezett a szakítást Fran-

cziaországgal, fleg mivel Anglia vonakodása miatt az európai egyezség-

létrejötte nagyon távol állónak mutatkozott. Még Lipót és II. Frigyes

Vilmos találkozásán Pillnitzben kimondották, hogy a franczia határ egye-

temes európai jellem, s csupán az összes uralkodók közös eljárásával

szenvedhet változást, s mily kevéssé okadatolt az a nagyon elterjedt nézet,

hogy Pillnitzben alapíttatott az els szövetség a franczia forradalom elleni

támadásra. - - nem tekintve, hogy az emlékirat, a melyet Artois gróf a

két uralkodónak átadott, nem találkozott hclycslésökkel, - - bizonyítja az

a sietség, a melylyel Lipót a szeptember 14-ki alkotmánynak XVI. Lajos

részérl kevéssel azután történt elfogadását mindenek eltt annak kijelen-

tésére használta föl, hogy az európai szövetség immár tárgytalanná lett.

Ekkor azonban a nemzetgylés, de különösen a Gironde viharzó szenve-

délyessége kényszeríté a császárt, hogy komolyabb rendszabályokra gon-

doljon, min a hatalmak közös fellépése lett volna. A nemzetgylés által

a trieri választóhoz intézett fenyegetésre felhívta ugyan az utóbbit a terü-

letén gyülekez menekült had feloszlatására, egyúttal azonban jóváhagyta

a birodalmi gylés határozatát az elszászi fejedelmi jogok tárgyában s

1791. deczember 21-én kelt jegyzékében tudatta Francziaországgal, hogy,

mint a birodalom feje, nem trheti a határ fegyveres megsértését, s tehát

elzetes intézkedéseket tett, hogy a trieri választó esetleg Belgiumból kapjon

seafítsésfet. Mindenek eltt azonban ama fenyegetések hatása alatt 1792

február 7-én szövetséget kötött Poroszországgal. De még ekkor is egyre
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abban a reményben ringatta magát a császár , hogy diplomácziai esz-

közökkel lecsöndesítheti a zivatart. Immár valóban létre akarta hozni azt

az európai szövetséget, de a legnagyobb óvatosságot alkalmazta, hogy a

Francziaországgal való háború, ha elkerülhetetlenné válik, ki ne vetkztesse

azt a védelem jellegébl. Lipót fáradozásai azonban sikertelenek maradtak.

A nemzetgylésnek 1792 január 25-ki ultimátumát február 17-én követte

az osztrák válaszjegyzék. April 20-án kelt Francziaország hadüzenete.

Csakhogy ezt Lipót már nem élte meg. Ugyanaz nap (1792 márczius l),

melyen a legutóbbi császári jegyzék a nemzetgylésben felolvastatott, Lipót

császár hirtelen és váratlanul elhunyt. Neje Mária Lujza, III. Károly

spanyol király leánya, néhány hét múlva (május 15) követte öt a sírba.

Tizenhat gyermeke volt, kik közül csupán kett halt meg egész fiatalon,

a többiek: Ferencz (a késbbi császár), Ferdinánd (atyja utóda Toscanában),

Károly, Lipót, József, Antal, Keresztel János, Rainer, Lajos és Rudolf

fherczegek és Mária Terézia (a késbbi szász királyné), Mária Anna,

Klementina (késbb I. Ferencz szicziliai király felesége) és Amália fher-

czegnk jóval tovább éltek szüliknél s többé- kevésbbé részt vettek a

csakhamar beállott világrendít eseményekben.

A II. Lipót uralkodását is nagyon cltérleg ítélik meg Ausztriában.

Minthogy mindjárt eleinte arra látta magát kényszerítve, hogy testvére

intézkedéseinek egész hosszú sorát visszavonja, másrészt pedig a rendek

messzemen követeléseit sokszor ellenezte, Ausztriában való kormányzatát,

hol a Josefinismus elleni restauratio, st reactio szempontja alá helyezték,

hol pedig a rendi jogok korlátolása tárgyában olyan szándékokat tulajdo-

nítottak neki, a melyek a Józseféinél még jóval messzebb mentek. Lipót

helyes méltatását kétségkívül nagyon megnehezíté Ausztriában való uralko-

dásának rövid ideje ; de azért két esztendei kormányzata alatt az örökös

tartományok beléletében olyan sok és olyan jelentékeny átalakulás ment

végbe, hogy ezek szemmel tartása mellett nem könnyen eshetni tévedésbe

mködésének tulajdonképeni czéljaira nézve. Altalánosságban föltehet

ugyan, hogy a franczia forradalom további folyama Locke szorgalmas

tanítványában néha-néha aggodalmakat keltett a saját rendszerének végs

következményei iráni ; de épen alkotmányos meggyzdései megmenthették

öt, valamint a reactionarius érzelmektl, akképen az egységes állam terén

való |osefinista kísérletektl is. Azok a nézetek , melyeket a Belgium

helytartójához 1791 február 17-én intézett s késbb az ottani rendeknek
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átadott emlékiratban kifejtett, tökéletesen megfeleltek a fentemlített „hit-

vallás"-nak s Lipót a regi örökös tartományokban egyes pontokban szinten

engedékenynek mutatkozott a József-féle reformok ellenségei iránt. De

mindenütt ragaszkodott az államfelsée; elvéhez és sohasem ment túl a

Terézia-féle korszakon. E kor s a fivére reformjai közt közvetít igyekezett

lenni s éjien ez okból kormányzata, noha rövid ideig tartott, nagyon fontos

Ausztriára; az állapotok, a melyek uralkodása végén kifejldtek, nem egy

tekintetben alapjává lettek annak a kormányrendszernek, a mely 1792 —

1848 közt fennállott az örökös tartományokban. Noha maga is az elmélet

embere volt, mindazonáltal, részint bels meggyzdésbl, részint testvér-

bátyja komor tapasztalataiból megismerte a mer elméleten épült törvény-

hozás hiányait s azért helytelen t olyan fejedelemnek tntetni lel, a ki

alatt a rendi élet gyökereit vágták el Ausztriában; ellenkezleg, mint

a tartománygylésekkel folytatott sokféle tárgyalásaiból kitnik, épen a

harmadik rendet pártfogolva igyekezett a rendiséget regenerálni, idszerén

átalakítani és képessé tenni arra. hogy az adott viszonyoknak megfelel

módon részt vegyen a törvényhozás munkálataiban.

Lipót külpolitikájában szinten kifejezést nyert határozottan mérsékelt,

minden harczias bonyodalom iránt ellenszenvet tápiák') és a világbéke,

valamint az európai egyensúly fentartására törekv egyénisége. Konzervatív

volt az a szó legjobb értelmében s ha esetleg másnak látszik", ezen változó

áramlatok magyarázata Lipótnak nem állítólag macchiavellista gyakorlatá-

ban, hanem inkább a császár és miniszterei közötti viszonvban és ellentét-

ben keresend. Különösen államkanczellárjával, Kaunitzczal állt sajátszer

viszonyban. Tökéletesen egyetértett vele a franczia ügyek felfogásában, míg

ellenben nem hallgatta meg a kanczellárnak Poroszország politikája ellen

emelt int szavait. így lett kormányzatának a külügyek terén legfontosabb

és egészen Lipót kezdeményezésébl létesült cselekménye a Poroszországgal

való szövetségszerzdés, mely fiatal utódára következményeiben súlyos örök-

ségképen maradt vissza.

Európa egyik legnagyobb válsága közepett szálltak át az örökös

tartományok s a magyar korona országai II. Lipót idsebbik fiára, ki

kevéssel azután II. Ferencz névvel a német császári trónnak is birtokába

jutott, míg Magyarországban az I. Ferencz nevet viselte. Francziaország

ekkor lett Ausztria szövetségesébl annak leghevesebb ellenségévé. De a
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párisi nemzetgylés hadüzenete csak formailag szólt „Magyarország és

Csehország fiatal királyának" ; lényegileg Európának egész régi rendje ellen

volt az irányozva.

Csak a fenyegetett Európa egyesülése lehetett volna képes a vesze-

delmet elhárítani. Ausztria és Poroszország valóban kezet fogtak egymással

a fegyveres szövetségre s régi viszályaikat feledni látszottak. Ií. Katalin

orosz czárn, egykor Diderot készséges tanítványa, most szintén a leg-

mélyebb gylöletet mutatta a jakobinusok irányában. De a valóságban a

három hatalom szándékai nagyon eltértek egymástól s az ellentétek a nag)

közös érdeken gyorsan diadalt arattak.

Már a Champagneban viselt szerencsétlen hadjárat s annak szomorú

következményei fölismerhetövé tették az osztrák-porosz szövetség laza szer-

kezetét és bels ellenmondását. A francziáknak akkor még nem sikerült a

szövetséget szétrobbantani, de felbomlását nagyban siettették a Lengyel-

országban történ események.

Katalin két évtized óta szünet nélkül dolgozott azon a terven, hogy

Lengyelország meghódításával közvetlen érintkezésbe hozza a czári biro-

dalmat a nyugat mveldésével. Hogy a' zsákmányt biztosítsa magának,

akadályozólag állta útját a Lengyelország megszilárdulására tett kísérletek-

nek, s hogy senki mással se kelljen egykor az ország birtokán megosztoznia.

Poroszországot és Ausztriát egymással ellenséges feszültségben igyekezett

tartani, s midn ez többé nem akart sikerülni, a két hatalmat minél mélyeb-

ben be igyekezett bonyolítani a Francziaországgal való háborúba. De finomul

sztt tervét meghiúsították a Poroszország és Ausztria között folyó titkos

tárgyalások, melyek oda irányultak, hogy Poroszország egyezzék meg

Oroszországgal Lengyelország újabb felosztása iránt s ez országban kárpó-

tolja magát a franczia háború költségeiért, ellenben Ausztria számlája azzal

nyerjen kiegyenlítést, hogy Belgiumért cserében megkapja Bajorországot.

Ezeket az alkudozásokat azonban többé nem Kaunitz, hanem Spielmann

államtanácsos vezette. Az agg kanczellár csak utólag nyert a küszöbön álló

megegyezésrl értesítést; rosszalta azt s ez alkalomból visszalépett állá-

sától. Lemondása természetes következménye volt annak, hogy a franczia

forradalom halomra döntötte azt a politikai rendszert, a melyet ö alapított

1756-ban; int szavát nem vették figyelembe, s hivatalbeli utódjától,

Cobenzl Fülöp alkanczellártól Poroszország kicsikarhatta a beleegyezést

olyan egyezményhez, a melyei Kaunitz agyrémnek, Lengyelország iránya-
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ban menthetetlennek, a becsi udvarra nézve pedig sértnek nyilvánított.

A császárnak határozatlan kifejezésekbe burkolt ideiglenes hozzájárulására

Poroszország és Oroszország megegyeztek az 1793 január 23-ki pétervári

szerzdésben, melynek tárgya Lengyelország második felosztása volt s melyet

Ausztria súlyos diplomácziai vereségképen erezett. Mert nem tekintve azt,

hogy a szerzilés Ausztria közremködése nélkül köttetett, hogy hosszabb

Thugut.

ideig titokban tartatott eltte s a bécsi udvarnak csak az utólagos csatla-

kozást hagyták nyitva a szerzd felek, Lengyelország második felosztása

a két említett állam területének fölötte jelentékeny nagyobbodását okozta,

míg ellenben Ausztria ama tervéhez, hogy Belgiumot Bajorországért becse-

réli, nem is a kivánt biztosítást, hanem csupán a jó szolgálatok megigérését

kapta. Egyébiránt épen ekkor a jemappesi ütközet következtében Ausztria

el is vesztette Belgiumot, mely franczia kézre került.

Cobenzl Fülöp diplomácziai tudománya teljes hajótörést szenvedett

tehát; elbocsáttatott s Thugut vette át elbb, mint a „külügyek igazgatója",

70
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utóbb Kaunitz berezeg halálával, mint külügyminiszter az államkormány

vezetését.

Thugut János Amadé Paulai Fercncz, vagy a mint, mióta magasra

emelkedett, nevezték: Thugut báró, egy linczi császári hadi pénztárnok fia

volt. Mária Terézia maga emelte föl a porból a tehetséges ifjút. A keleti

akadémiában neveltette, a mely a diplomácziai parvenuek hosszú sorának

volt elkészít iskolája. Harminczöt éves korában már internuhtius volt

Konstantinápolyban. Jellemére Thugut nem volt szepltlen; nem is volt

eredeti ember, de telve erélylyel és józan Ítélettel kétségkívül nagyon

szokatlan jelenség, talán akkor az egyedüli férfiú volt, ki a helyzet nehézsé-

geivel meg tudott birkózni. Már az is korszakalkotónak tekinthet olyan

államban, mint Ausztria, hogy polgári származású ember tisztán tehetséggel

és érdemmel abba az állásba küzdötte fel magát, a mely addig csupán a

fnemesség számára mutatkozott hozzáférhetnek, ki társadalmilag el lévén

szigetelve, épen e részrl volt sok minden támadásnak kitéve, a melyek

ellenében majdnem egyedül gróf Colloredo Paulai Ferencz, a császár

egykori nevelje, most pedig kabinetminisztere szolgált támaszául. Epén

úgy mindjárt eleintén ellentétbe jutott a Bécsben még mindig tekintélyes

birodalmi párttal, melynek élén Colloredo herczeg birodalmi alkanczellár

állt s a mely még ragaszkodott a német birodalom és Ausztria elválaszt-

hatatlan kapcsolatának eszméjéhez.

Ezzel szemben Thugut kizárólagos osztrák álláspontot foglalt el.

ü nála a német császári politika háttérbe szorult az osztrák állampolitikával

szemben. Az véleménye szerint az udvar politikájának mozgató eri

immár kevésbbé a német birodalommal való összefüggésbl, mint inkább az

önmagában gyökerez nagyhatalmi állás tudatából fakadtak. A mennyiben

itt a német birodalom egyáltalán szóba került, Thugutnak ezen túlnyomókig

konzervatív politikája ellentétet képviselt egy részt Poroszország terjesz-

kedése, más részt a Francziaország részérl fenyeget forradalom ellenében.

Positiv tartalmát azonban önmagából meríté.

Ez utóbbi tekintetben Thugut a József-féle iskola tanítványának mutat-

kozik. Öt is áthatotta Ausztria minden irányba való függetlenségének és

földrajzi kikerekítésének eszméje s a Habsburg-monarchia új szabású nagy-

hatalmi állásának alapjait a furfangos diplomata ügyességével s a rajongó

buzgalmával igyekezett megvetni. Poroszország iránt, a mely mindenütt

útját állta terveinek, ép oly olthatatlan, mint busásan visszafizetett gyl-
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letet táplált, s ez meg azt a mély ellenszenvet is felülmúlta, a melyet a

franczia anarchia „hydrája" keltett lelkében.

Mint 11. [ózsef, úgy Thugut is, legalább kezdetben Bajorország meg-

szerzésére törekedett. Angliának, az új szövetséges óhajának' megfelelen el

kellett ugyan ejtenie a tervet, hogy a neerwindeni csata által visszanyert

Belgiumot Bajorországért becserélje. De, mivel ugyanekkor kilátása nyilt,

hogy Anglia esetleg megadja beleegyezését Bajorország megszerzéséhez, ha

a cserét a Francziaország rovására teend hódításokkal lehetne eszközölni,

Thugut els sorban arra gondolt, hogy egy részt az osztrák Németalföldet

a Sommeig terjeszsze ki, más részt Francziaországot a pyrenaei béke eltti

határai közé szorítsa vissza. Ennélfogva az az állítás, melynek különben

lényegileg már az 1793. évi osztrák hadviselési terv is ellene mond, mintha

Thugut nem komolyan gondolt volna Elszász megszerzésére, épen olyan

hibás, mint az a vélemény, hogy minden áron szabadulni kivánt volna

Belgiumtól. Fpen az ellenkez igaz, mert Belgium birtokát szilárd védelmi

gát szerzésével óhajtotta biztosítani.

Csakhogy a francziákkal viselt háború szerencsétlen folyama halomra

döntötte nem csupán az ez irányban teend hódítások reményét s Bajor-

ország megszerzésének kilátását, hanem végül még Belgium elvesztését is

maga után vonta. Ellenben több szerencsével fáradozott Thugut azon arány-

talanság kiegyenlítésén, mely abban az egyoldalú nagyobbodásban rejlett,

a melyben Poroszország Lengyelország második felosztásakor részesült.

Cobenzl Lajos pétervári osztrák követnek volt fentartva, hogy jóvá tegye

nagybátyja, Fülöp hibáját, midn Oroszországgal új megegyezést létesített,

a melyre a lengyeleknek Kosciusko alatti fölkelése szolgáltatott alkalmat.

Ez volt Lengyelország harmadik és utolsó felosztása, a melynek jelentsége

nem csupán abban állt, hogy Ausztriának jelentékeny területnagyobbodás

jutott a krakói, lublini, chelmi és sandomiri palatinatusok megszerzésével,

de még inkább azon körülményben, hogy a kevésbbé gazdagon dotált Porosz-

ország az egyezménynyel szemben ellenkezését ép oly kevéssé érvényesít-

hette, mint két évvel azeltt Ausztria a maga kifogásait. A fegyezményhez

(l 795- január 3), a mely Lengyelország megmaradt részérl rendelkezett,

titkos declaratio alakjában a két császári hatalom véd- és daezszövetsége

járult, melynek éle els sorban ugyan Poroszország ellen volt intézve, de

egyszersmind a keleti kérdésben Katalin czárn és József császár tervei

második kiadásának jelentkezik, mert egy új török háború esetére azt

70*
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helyezte kilátásba, hogy Moldvából, Oláhországból és Besszarábiából álló

orosz fejedelemség fog alakíttatni, míg Bosznia és Szerbia egy része, vala-

mint a velenczei tengermelléki területek a császárnak jutnak.

Ekképen Európa nyugatán és keletén olyan események állottak be,

melyek következményeikben nagyon is alkalmasak voltak világrészünk

nagy államainak hatalmi állapotait és egymáshoz való viszonyait teljesen

új alapra fektetni. A nyugaton Ausztria Belgium végleges elvesztésével

elveszte azon szilárd alapot, a melyen a saját és a tengeri hatalmak érde-

keinek azonossága egy évszázad óta nyugodott; míg a keleten Lengyel-

ország harmadik felosztása megpecsételé ezen respublica sorsát s egymás

mellé helyezte Oroszország, Ausztria és Poroszország határait. Belgium

elvesztésével a háború súlypontja is szükségképen más felé lón áthelyezve.

x\zóta a Németországban folyó háború s az Olaszországban vívott küzdelmek-

fokozott jelentségre emelkedtek. A franczia fegyverek sikere a Scheldénél,

a Maasnál és a Rajnánál, következetesen elkészítette Bonaparte dönt

csapásait Olaszországban.

A mi mindenekeltt a Németországban folyó háborút illeti, annak

további menetére a legmélyebb jelentség volt az, hogy a Francziaország

elleni küzdelem, mely eredetileg egy elv kedvéért indíttatott, lassankint

érdekháborúvá változott és hogy épen ez érdekek homlokegyenest ellenkez

volta mellett Ausztriának és Poroszországnak különben is csak laza szövetsége

végi teljesen szétbomlott. Lengyelország harmadik felosztásának reá nézve

kedveztlen határozataitól elkedvetlenítve, Poroszország lemondott a nyugoti

háború folytatásáról, a melyben már régóta csak immel-ámmal vett részt

s megkötötte a franczia köztársasággal Baselben a maga külön békéjét,

mely feláldozta a Rajna balpartját, melyet a szövetségesek már elbb sem

voltak képesek tartani. E mellett egy „határvonal" kitzésével elválasztá

a semlegesnek nyilvánított éjszaki Németországot a délitl, hol a háború

tovább folyt, s ezzel a birodalom egységét tényleg széttépte. St egy

második szerzdésben (1796. aug. 5) Poroszország még arra is késznek

nyilatkozott, hogy az általános békekötéskor nem fogja a Rajna balpartjának

átengedését ellenezni s elismeri a saecularisatiók elvét, ha a német viszonyok

összeomlásakor egyes romokat a saját maga részére lesz szabad megmen-

tenie. Poroszország példáját lassankint követték nem csupán az említeti

határvonaltól éjszakra es országok, hanem a legtöbb délnémet kormán) is

megkötötte a maga békéjét Francziaországgal. Minthogy pedig Spanyol-



Károly fherczeg.

ország aj „békefejedelem" alatt szinten kivált az európai szövetségbl,

Anglia és Oroszország pedig csupán segélypénzek fizetésére szorítkoztak.

Ausztria - mellzve Szárdiniával való szövetségét — csaknem egyedül

állt szemben a köztársasággal, a mely eddig minden bels válságból mindig

megifjodva került ki.
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Es mégis majdnem úgy látszott, mintha az elhagyatott Ausztriára csak

most köszöntenének be a dicsség igazi napjai. A gyzelmeket, a melyekre

a késedelmesked Clairfaytot az öreg Wurmser fiatal tüzével ragadta,

Károly fherczeg hstettei követték, ki 1796-han mint fparancsnok lépett

császári testvérbátyjának összes, Németországban összpontosított hadai élére

s az önmaga által leirt hadjáratot teljesen sajátos és csodálatra méltó

következetességgel kivitt terv szerint dicsségesen befejezte, midn végre

jourdant és Moreaut a Rajna túlsó partjára visszaverte. A Lahn meg a

Majna folyók völgyei és a Vils partjai hirdették gyzelmeit s a történelem

múzsája ércztábláiba véste be a Wetzlar, Amberg és Würzburg neveket.

Csakhogy ekkor már a háború egész sorsa többé nem Németország-

ban, hanem Olaszországban döntetett el, hol a különben annyira szeszélyes

szerencse ritka állhatatossággal fzdött a fiatal Bonaparte lobogóihoz, a ki

Szardínia királyát, valamint az apróbb fejedelmeket békére kényszeríté és

a lodii gyzelem után bevonult Milanóba. A sokat ostromolt Mantua bir-

tokáért folyó összes csatákból neve úgy emelkedett ki, mint valami üstökös

csillag, a mely kiszámíthatatlanul és vésztjóslóan haladva pályáján, nyugtalan

rémülettel és majdnem babonás csodálattal ragadta meg a népek képzeletét.

Mantua elveszett Alvinczy ismételt fölment kísérletei és azon kitartás daczára,

a melylyel Wurmser fparancsnok az ó-kor hseihez méltóan daczolni pró-

bált mindenféle járványnyal, éhséggel és a sorssal. Károly fherczeg, a ki

ekkor vette át a fvezényletet Olaszországban, az osztrák csapatoknak már

csak romjait találta úgy, hogy nem maradt egyéb tenni valója, mint a

bátorságát vesztett sereggel visszavonulni, mire Bonaparte egész Klagen-

furtig követte látszólag abból a czélból, hogy Bécs ellen nyomuljon.

Tényleg azonban ez nem volt többé szándékában. Károlynak Német-

országban elbb aratott gyzelmei mégis csak meghiúsították Bonaparte

azon eredeti tervét, hogy Jourdannal és Moreauval egyesüljön. Ö maga

folyton távolabbra haladt segélyforrásaitól s aránylag csekély sereggel állt

az Alpesek közepette a tiroli népfelkelés s a szervezked félen lev magyar

és horvát insurrectio közt, míg hátban a velenczeiek lázadása fenyegette.

Ugyanekkor az eleinte csüggedt császári székváros egyszerre hatalmas hadi

táborhelylyé változott át. s az uralkodónak népéhez bizodalommal intézett

felhívása olyan lelkesedést keltett, a mely az „Isten tartsd meg Ferencz

császárt" híres néphymnusban nyerte fennkölt kifejezését. Mindezek folytán

Thugut i^ a kitartást és a küzdelem folytatását ajánlotta, a melynek kimé-
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netele katasztrófává alakúihatott volna az ellenségre nézve. De Bonaparte

nem szándékozott a végletekig vinni a dolgot, más részt a békepárt is

diadalt ült Thugut fölött otthon a bécsi udvarban, a mely Németországban

úgy, mint Európában magára hagyottnak látta magát. Kz okból nem maradt

tehát hatástalan az a levél, melyet Bonaparte ravasz számítással Károly

fherczeghez intézett. A leobeni fegyverszünetet a campo-formiói béke

követte, mely Ausztriának Belgium és Lombardia elvesztésébe került ; amaz

Francziaországnak jutott, ez pedig a cisalpin köztársaság alkotó részévé lön.

Kárpótlásul azonban a császár Isztriát és Dalmácziát, valamint a velenczei

terra-firmát az Etschig kapta. Nagyon szerencsétlen békekötés volt ez,

melyrl joggal jegyzé meg Thugut : „Béke ! Béke ! Hát hol van ? Még ebben

a szerzdésben sem látom biztosítva!"

Különösen Ausztriának a legközelebbi idben való fejldését illetleg

jelez a campo-formiói béke sajnálatos forduló pontot. Mert azzal, hogy

Belgium végképen elveszett és Breisgau a modenai herczegnek adandó

kártérítésül lón kijelölve, Ausztria kiszoríttatott Németországból, ellenben

az Olaszországban tett új szerzeményekkel az állam terjeszked ereje oly

népekre irányoztatott, a melyek az történetével semminem kapcsolatban

nem álltak s melyeket tehát állandóan megtartani igen bajos volt. nem is

szólva a határ hiányos katonai kikerekítésérl és Bonaparte érzelmeirl,

a ki azzal dicsekedett, hogy Velenczét csak kölcsön adta a császárnak,

ki azt nem sokáig fogja birni.

A campo-formiói béke mindenekeltt azzal lón válságossá Ausztriára

nézve, hogy megpecsételte a német birodalom feloszlását. Magában véve

nincs mit csodálkoznunk azon, hogy a német nemzet római szent birodalma,

a mely, habár régiségénél fogva tiszteletre méltó, de mégis mer hagyo-

mánynyá sülyedt, nem volt képes túlélni olyan idt, mely minden történeti

hagyománynak hadat üzent; de a régi német birodalom megsznéséhez

a végs okot mégis a Rajna balpartjának Francziaország részére való

átengedése szolgáltatta.

A császár elég sokáig ellenezte ezt. Még Leobenben is megtagadták

ez átengedést, mint a császár koronázási esküjével összeférhetetlent s csupán

arra mutatkoztak hajlandóknak, hogy elismerik Francziaország „alkotmányos

határait", vagyis lemondanak azon területekrl, a melyeket az 1795-

augusztus 2 2-ki alkotmány a köztársaság kiegészít alkotó részeinek nyilvá-

nított. De az Udinében folyt tárgyalásokban újra fölmerült „Francziaország
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természetes határainak" kérdése és pedig olyan módon, hogy nem Vclencze

és a Rajna, hanem csak ez utóbbi és a háború közt maradt választás,

s hogy a császár ekkor áldozatul hozta meggyzdését a békének, ezért

legalább súlyosabb szemrehányás nem érheti t, mint Poroszországot, a

mely már azeltt megtette a francziáknak ugyanezt az engedményt. De

válságossá a birodalom jövjére csak azzal lett ez az engedmény, hogy ezzel

kapcsolatban merült föl a Rajna balpartján birtokló fejedelmek kárpótlásának

ügye. Minthogy pedig e kárpótlás csupán saecularisatiók útján volt lehet,

az egyházi fejedelemségek megdöntésével, melyek pedig épen f-f alap-

jaiul szolgáltak a birodalom régi alkotmányának, maga a birodalom is

összeomlott.

A birodalom alkotmányos beleegyezését a Rajna balpartjának Franczia-

ország számára való átengedéséhez kieszközölni volt a feladat, a melyet

a rastatti congressus volt hivatva megoldani. De a congressus csupán

feladata els részét, a Rajna balpartjának ügyét tudta befejezésre juttatni.

A második rész, a megígért területi kárpótlások kikeresése és megállapítása,

megoldatlan maradt, minthogy a franczia dircctorium új és erszakos

beavatkozásai a szomszéd államok viszonyaiba, a pápa elfogatása, az egyházi

államnak római és Svájcznak helvét köztársasággá történt átalakítása

Ausztria, Anglia, Oroszország, Svédország, a porta, Portugál és Nápoly

között újabb szövetség alakítására vezettek úgy, hogy a háború már újra

teljes folyamatban volt, mikor a rastatti congressusról elutazó franczia

követek meggyilkoltattak.

Míg Bonaparte Egyiptomban és Szíriában idzött, a szövetségesek

kivívták els diadalaikat. Róma elhamarkodott megszállását a nápolyi Bour-

bonok egész Alsó-Olaszország elvesztésével fizették ugyan meg, a mely

Francziaország parthenopaei fiók köztársaságává lón átalakítva s a szardíniái

trón is megdöntetett. De az orosz-osztrák fsereg Suvarov és Melas alatt

a Cassanónál Moreau fölött vívott gyzelemmel véget vetett a cisalpin

köztársaságnak s további gyzelmeiket — a Trebbiánál Macdonald és Novi-

nál Joubert hadain — a parthenopaei köztársaság bukása követte; Károly

fherczeg viszont osterachi és stockachi gyzelmeivel (1799) fourdant a

Rajna túlsó partjára zte vissza, Massena tábornokot pedig kiverte Zürich

melletti ers állásából. A felszabadított Németország még egyszer lelkese-

déssel üdvözölte „Germania megmentjét", s egyszersmind gvakorlati

javaslatok is merültek föl a birodalom egvsé-uéiick Ausztria vezetése alatti
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visszaállítására. Csakhogy mindez a remény összeomlott, mikor Pál czár

visszalépett a szövetségtl s Suvarovot hazájába rendelte vissza és mikor

Bonaparte a directorium kormányának bukásával els consullá kikiáltva,

a fparancsnokságot Olaszországban újra átvette, csapataival átvonult a

Sz.-Bernát-hegységen, az osztrákokat hátban támadta meg s az elsiet

Melassal Alessandria közelében Marengo falunál dönt csatát vívott (1800).

Minthogy Németországban, midn Károly fherczeg lemondott a fvezér-

ségrl, a szerencse szintén nem kedvezett az osztrák fegyvereknek, st

inkább Károly testvéröcscse, János fherczeg, Hohenlindennél (Bajorország-

ban) Moreau által véres csatában megveretett, a császár kényszerítve látta

magát a lunévillei békében megújítani a campo-formiói békét, a Rajna

balpartját ismételve formaszeríien átengedni Francziaországnak s elismerni

a cisalpin köztársaságnak Bonaparte elnöksége alatt olasz köztársasággá

való átalakítását.

A hohenlindeni nappal a végs, dönt csapás sújtotta Thngut rend-

szerét is, mely már Campo-Formio óta meg volt ingatva. maga a

balszerencse közepette is magasan hordta ugyan fejét; „Bécs még nem

a monarchia", monda, mikor az ellenség már az osztrák fvároshoz közele-

dett. De a császár engedett a közvélemény nyomásának s egyszersmind

számba vette a világ változott helyzetét, midn elbocsátá azt a minisztert,

a kit ellenfelei mint „ háború-báró "-t (Kriegsbaron) gylöltek, a ki „világ-

romboló, oktalan makacsságával" a monarchiát a romlás szélére vitte és

a kit bámulói Pittel hasonlítottak össze, kit. habár nem nagyság, de legalább

kitartás tekintetében csakugyan elért.

A lunévillei béke (1801. február 9) már nem a Thngut mve volt: a/.t

már kiszemelt utódja, gróf Cobenzl Lajos kötötte meg, ki azonban csak az

1801. esztend szén vette át mint udvari és államkanczellár a minisztériu-

mot. Addig az állam valami kormánytalán hajóhoz hasonlított s még akkor

is, midn Cobenzl az ügyek élére lépett, ers horgony nélkül, bizonytalanul

ingadozott ide-oda az osztrák politika.

Ha Cobenzlnek hatalmában állt volna, akkor az Orosz- és Franczia-

országgal kötött 1756-ki szövetség új életre ébredt volna, ellentétben Porosz-

országgal, a melytl Ausztriát még mindig ki nem egyenlített ellentétek

mély örvénye választotta el. F helyeit azonban Cobenzlnek meg kellett

érnie, hogy az a két hatalom, a melynek kegyéi oly buzgalommal hajhászta,

a fennforgó kérdésekrl az tudta nélkül oly módon egyezeti n\r^. a melj
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azonos volt Ausztria lemondásával Németországban és Olaszországban. Ha

mindazonáltal a bécsi udvar a közvetít hatalmak kárpótlási tervének alá-

vetette magát, st, midn Francziaország és Oroszország viszonya feszültebbé

vált, kiengesztelésüket igyekezett létrehozni ; ha aggodalmasan törekedett

Bonapartéval minden viszályt kerülni és süketnek mutatta magát Anglia

csábításai iránt, a mely új háborúra sarkalta a császári udvart; ha az angol-

franczia háború megújulásakor szótlanul trte a francziáknak Hannoverába

való bevonulását s a hangos rosszalásnak egyetlen szavát sem nyilvánította

az ettenheimi gyalázatos eset (Enghien herczeg kivégzése) alkalmából : ez

a hangúlat a pénzügyileg és katonailag kimerült állam békeszükségletébl

eredt, a melyet senki mélyebben nem érzett, mint Károly fherczeg. Ámbár

ekkor volt a had- és tengerészetügyi miniszter s buzgalommal fáradozott

a birodalom véderejének fokozásán, a hadügy czélszer reformján — külö-

nösen az úgy nevezett capitulatio behozatalával, — mégis lelkes szószólója

lón a békének, a melyre Ausztriának sürgsen szüksége volt, mieltt új

küzdelmek veszélyének tette volna ki magát.

A franczia forradalom további folyama azonban megsemmisítette ezeket

a béketerveket. Bonaparte a forradalmat , a melynek gyermeke volt,

anarchista mozzanatait illetleg megfékezte ugyan , a mi t az osztrák

államférfiak eltt majdnem rokonszenves egyéniséggé tévé. Ellenben épen

most, midn az egész közhatalom egyetlen mindenható hadvezér kezében

összpontosult, a forradalom hódító irányzata annál élesebben lépett el. Míg

a franczia köztársaság szabadságfáival a maga felforgató eszméit is átültette

ama fiókköztársaságok talajába, a melyekkel mint a védencz államok koszo-

rújával körülövezte magát: addig I. Napóleon visszatért ugyan a monarchicus

alapra, csakhogy a Nagy Károly császár mindent átölel szellemében, a

kinek világbirodalmában csupán az uralkodó házhoz tartozó alkirályok és

katonai segélyt nyújtani köteles húbérállamok voltak.

Hogy valóban ez az irányzat szolgált a „francziák örökös császára" czím

alapjául ; hogy ennek folytán e czím elismerése azonos volt a német császári

méltóságról való lemondással s a forradalmi tanok szentesítésével, s hogy

mindezért az „Ausztria császárja" czím épen nem adott egyenérték kár-

pótlást, azt akkor Gentz ismert éles látásával helyesen felfogta. De bármilyen

figyelmet érdemeltek — elméletileg véve — a híres publiczista kifogásai, a

valóságban mégis alig maradt más választás, mint I. Napóleon császárságával

a hasonértékü osztrák császárságot állítani szembe s mindenesetre kiemel-
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het az, hogy II. Ferencz se, III. Frigyes példájára, kihez sok másban szintén

hasonlított, a sötét jelenben is ragaszkodott egy jobb jöv hitéhez s az

osztrák császár czímének fölvételével kifejezte azon szilárd akaratát, hogy

a német császárság kilátásban álló megsznte után is meg akarja óvni

a maga háza régi fenségét és méltóságát. Különben is nagy jelentség voll

ez a minden pompa nélkül végbemen tény (1804. aug. 10); itt kapta

a rég létez állam els hivatalos elnevezését. A következ napon kelt pátens

ez állami actust, a mely a miniszterek és fméltóságok gylésében ment

végbe, tudatta az alattvalókkal azon határozott nyilatkozat kíséretében,

hogy ezzel az egyes királyságok és országok eddigi czímeibcn, alkotmányá-

ban, kiváltságaiban és viszonyaiban semmiféle változtatást nem terveznek.

Különös nyomatékkal hangsúlyozták ezt Magyarországra nézve, hol ennek

folytán az új czím nem is keltett tiltakozást.

Két új császárság állott tehát immár szemben egymással, az egyik

a Seine, a másik a Duna mentén, a melyek közt a kölcsönös elismerés

daczára a dolgok egész természetéhez képest csakhamar összeütközésnek

kellett bekövetkezni. Mert az a számítás, hogy teljes engedékenységgel

nyerjék meg Napóleon bizodalmát, tökéletesen hibásnak bizonyult, st

inkább Napóleon olyan ellenséget látott Ausztriában, a ki csupán lesben

áll s bizonyosra vette, hogy a Habsburg-monarchia ellenségeinek sorába

fog lépni , mihelyt valamely részrl kiadják a jelszót a küzdelemre. Es

valóban így állott a dolog. Bécsben az ellentétes nézetek sokáig tusakodtak

ugyan egymással. De az udvarnak nagyon is hamar meg kellett gyzdnie,

hogy nem ura többé a saját szabad elhatározásának, és hogy I. Sándor

orosz czárnak buzgón keresett barátságát csak ama semlegesség abban-

hagyásával vásárolhatják meg, a melyhez az orosz-franczia viszály kitöré-

sekor aggodalmasan ragaszkodni iparkodtak. Az 1804. nov. ó-ki titkos

„declaratio",- a véd- és daezszövetség, a melynek feladata volt Ausztriát

és Oroszországot Napóleon bármely közvetlen támadása ellen biztosítani,

az els lépés volt azon irányban, hogy Ausztria csatlakozzék az 1805. évi

nagy coalitióhoz, melynek létrejöttét az események fejldése Olaszország-

ban, hol Napóleon maga koronázta magát királylyá, valamint Oroszország-

sürgetése sietteté. 1805 augusztus 9-én cserélték ki egymással Pétervárotl

az orosz, angol és osztrák meghatalmazottak az okmányokat, a melyek

Ausztriának az áprii 11 -ki angol-orosz szövetséghez vak') hozzájárulását

formaszeren megersítették. De Ausztria az alakoskodásnak teljesen csak
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a szept. 3-ki szóbeli jegyzékkel veteti veget. Azonban gonosz eljelül szolgált

ezen harmadik szövetséges háború lefolyására az, hogy Poroszország, az

orosz és az osztrák kormány sürgetései daczára, a melyek most a közös

veszély nyomása alatt teljesen belátták az együttes eljárás hasznos voltát,

semleges maradt és csak akkor, mikor már kés volt , kötötte meg a

potsdami szerzdést; továbbá hogy a dél-német államok: Baden, Württem-

berg meg Bajorország részint lélelembl, részint pillanatnyi haszon ked-

véért, nyíltan Napóleon karjaiba vetették magukat. Nem kevésbbé válságos

volt az is, hogy Ausztria legnagyobb hadvezére, Károly fherczeg, a kit

a háború pártjának támadásai már elbb kiszorítottak a hadügyminiszteri

állásból, a hadrontó Mackkal szemben másod sorba lépett, míg Napoleonnak

hadvezéri lángelméje épen ebben a hadjáratban ragyogott legfényesebben.

Ausztria három hadsereget állított síkra; az egyiket Olaszországban

Károly fherczeg, a másodikat Tirolban János fherczeg, a harmadikat

Németországban Mack tábornok vezetése alatt. Napóleon azonban ugyan-

azzal a hadsereggel, a mely négy héttel azeltt még az atlanti tenger

partjain állt, hogy, mint a kósza hír mondotta, Angliában kikössön, átvonult

a Rajnán s német szövetségeseivel szaporodva, olyan sebesen nyomult

elre, hogy rövid id múlva az osztrák hadsereget megkerülte s elvágta

visszavonulása útját. Mack, kit a francziák Ulmban bekerítettek, 23.000

emberrel kénytelen volt a fegyvert letenni. Ez olyan szerencsétlenség volt,

mely — mint Gentz kifejezi magát, — „a lelket megölte és a gondolatot

megállította".

Az osztrák örökös tartományok nyitva álltak a gyz fél eltt. Az

osztrák sereg maradványa és a szövetséges oroszok sehol sem tudták

Napóleont feltartóztatni, midn a Duna mentén elre nyomult. Ferencz

császár eltávozott Bécsbl, hová Murát 1805 november 13-án bevonult,

míg Napóleon Schönbrunnban ütötte föl fhadiszállását.

Az ulmi csapás az olaszországi hadjáratot is eldöntötte. Károly fher-

czeg, midn a rémhírt megkapta, testvérével Jánossal egyesit s csapatait

Magyarországba vezette. Még mieltt innen Napóleon ellen fordulhatott

volna, megtörtént a végeldöntés Morvaországban. Az ottan összpontosított

osztrák-orosz hadseregben Ferencz császár és Sándor czár személyesen meg-

jelentek. 1805 deczember 2-án — Napóleonnak franczia császárrá történt

koronázása els évfordulóján — Brünn közelében Austerlitznál csata vívatott,

mely reggeli hét órakor kezddött, mikor még a tájat sr, téli köd borítá,
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a melyet csak késbb oszlatott szét ama vérpiros „austerlitzi nap", melyet

utóbb Napóleon oly kedvvel szokott szerencséje napjaképen emlegetni.

Mert maradt a gyztes ebben a „három császár csatájá"-ban.

Az austerlitzi katasztrófával eltnt „Európa utolsó reménye" és további

sorsát a Pozsonyban, a primási palota termében aláirt béke látszott meg-

pecsételni, mely Stadion szavait használva, inkább fegyverletételhez, mint

békekötéshez hasonlított. Ausztria e békekötésben elveszte Velenczét Isztriával

és Dalmácziával az olasz királyság, Tirolt Bajorország, a Vorlandok marad-

ványát Württemberg és Baden javára s mindezért csupán Salzburgot és

Berchtesgadent kapta. Bajorország, Württemberg és Baden souverain álla-

moknak nyilváníttattak s a két els királysággá, a harmadik pedig kevéssel

utóbb nagyherczegséggé emeltetett. Ezzel a német birodalmi alkotmány

tényleg szétbomlott, s midn Napóleon Németország nyugati és déli részei-

nek legtöbb fejedelmét rá vette arra, hogy a birodalomtól elszakadjanak s

az védnöksége alatt a rajnai szövetséget megkössék, II. Ferencz lemondott

a német császári méltóságról, és ezzel a német birodalom ezer esztendei

fennállás után megsznt. A német birodalom utolsó feje, I. Ferencz, ettl

kezdve Ausztria császárjának nevezte magát.

Ferencz császár a pozsonyi békét csupán mint rá kényszerített nygöt

fogadta el; kedvezbb fordulatba, Ausztria bels megersödésébe, új szövet-

ségekbe és új háborúba vetette reményét. A régi államférfiak, mint Cobenzl

és Colloredo lejárták magokat ; új embereknek adtak helyet, kik iránt az

örökös tartományok joggal tápláltak reményt és bizodalmat. Gróf Stadion

Fülöp mint államkanczellár és Károly fherczeg mint hadügyminiszter friss

szellemet öntöttek az államszervezetbe. Míg amaz az összes európai hatalmak

közti szövetséget tervezgette, a fherczeg a birodalom véderejének népszer

szellemben való átalakításán munkálkodott a honvédség szervezése útján.

Egyelre azonban a legutóbbi háború sokkal nagyobb arányban elgyöngíté

a monarchiát, semhogy azon háborúban, mely közvetlenül ezután Napóleon

és Poroszország közt kitört, mást tehetett volna, mint jóakaró semlegességet

követni. Ausztriának nyugodtan kellett néznie, hogyan semmisíté meg a

franczia császár a jenai és auerstádti iszonyú csatákban a porosz hadsereget.

azután az oroszokat Friedlandnál s végi hogyan darabolta szét Porosz-

országot a tilsiti békében, midn az elvett porosz területek egy részét

a testvéröcscse, Jérome számára alakított Westfalia királysághoz csatolta,

in. i^ik részét, mini Varsc'i herczegséget, a szász választónak, immár királynak
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adta s hogyan egyeztek meg a tilsiti találkozáson, azután az erfurti fejedelmi

gylésen Oroszország és Francziaország a világ megosztásán úgy, hogy

minden többi állani számára a fennmaradásnak csupán egyetlen eszköze

látszott maradni : a két világuralkodó akarata eltt való néma meghódolás.

Bécsben nem gátolhatták meg, hogy Napóleon egyik napról a másikra vál-

toztassa Európa térképét, hogy a Bourbon és Braganza neveket kitörölje

az európai uralkodó csa-

ládok sorából, hogy oda

adja a bataviai köztár-

saságot, mint Hollandia

királyságot, testvéröcscsé-

nek, Lajosnak, Nápoly

királyságot pedig testvér-

bátyjának
, Józsefnek , s

midn ez utóbbit a spanyol

trónra helyezte át, sógo-

rának Murainak. Ezen

országok sorsából azonban

Bécsben kiolvasták a saját

jövjüket is, a melynek

még iszonyatosabbá kel-

lett válnia, ha Napóleon

komolyan vette azt a mon-

dást, melyet elbizakodott-

ságában egykor száján

kiszalasztott, hogy tíz év

múlva az uralkodó háza

lesz a legrégibb Európá-

ban. Elhatározták tehát, hogy, ha csak lehet, megelzik a veszedelmet,

fleg mivel a hsies ellenállás, a melyet a spanyol nép kitejtett elnyomója

irányában, a megváltás els reménysugaraként világított be a kimondha-

tatlan szenvedések éjjelébe. Abban az eszmében, hogy idejekorán katonai

intézkedésekre kell gondolni, Károly fherczeg találkozott Stadion gróffal

:

nézeteik csupán abban tértek el, hogy Stadion megbarátkozott a támadó

háború gondolatával, míg ellenben a fherczeg csak olyan elzetes rend-

szabályokat ajánlott, a melyekkel Francziaország netaláni támadását vissza

Stadion.
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lehetne utasítani. A Stadion nézete gyzött, minthogy úgy vélekedtek,

hogy egy Ausztriával való háború kitörése épen most lesz nagyon alkal-

matlan az imperatorra nézve. Szövetségesek nélkül mentek bele a küzde-

lembe. Anglia semmit sem tett Ausztriáért ; Oroszországra nem lehetett

számítani, Oroszország nélkül pedig Poroszország sem volt megnyerhet.

1 )e Spanyolország példájához tartották magokat ; remélték az összes elége-

detlen elemek csatlakozását, a népháborút, a melyben nem csupán az

osztrák népek, hanem mindazok a nemzetek részt vesznek, a melyek

Francziaország rabigáját kelletlenül viselték.

Es valóban úgy látszott, mintha teljesedésbe mennének a Stadion

reményei. A tiroliak, kik az utolsó békekötés óta Bajorországhoz tartoztak

ugyan, de a leghbben óhajtottak visszacsatoltatni Ausztriához, még a

tulajdonképeni háború kezdete eltt fegyverre keltek' Hofer András korcs-

máros (Sandwirth) és más bátor férfiak vezetése alatt. Míg a derék vorarl-

bergiek élére Schneider Antal ügyvéd állott, Németország éjszaki részéljen

a kedélyek viharos forrongása Schill és Frigyes Vilmos braunschweigi

berezeg fölkelésében nyilvánult. A háború mégis szerencsétlen lefolyást vett.

A fhadiszálláson beállt egyenetlenség s egyes mveleti hibák, a melyeket

Káról v fherczeg tagadhatatlan hadvezéri képessége mellett a háború elején,

János fherczeg pedig a végén elkövetett, okozták, hogy a babérok, a

melyeket az osztrák hadsereg és vezérei az Aspernnél és Wagramnál vívott

két nagy csatában arattak, nem termettek gyümölcsöt. Az 1 8oQ-ki ese-

mények mégsem vesztek kárba Ausztriára és Európára nézve. Az asperni

nap els izben fosztotta meg a világhódító Napóleont a legyzhetetlenség

nimbusától. Az idegen kényuralom elleni gylölet tette egy nemzetté az

osztrákokat ; a magyarok szintén hozzáférhetetlencknek mutatkoztak az

imperátor csábításai iránt. „Spanyolország és Ausztria ragyogó minta-

képekké váltak, a melyekbl sok ezerén merítettek bátorságot s készültek

el a jövend napok eseményeire."

Akkor látta falai közt Bécs másodízben a korzikai hódítót, a ki Schön-

lirunnból diktálta azt az - - úgy nevezett bécsi — békét, mely Ausztriának

kétezer mérföldnyi területébe és negyedfél millió lakosába került, minthog)

Krajna, Fels-Karintia, Görz, Gradiska, Trieszt, Isztria, a magyar tenger-

mellek és Horvátország a Száváig Napóleonra szálltak át. a ki ez orszá

gókból és a/. Olaszországtól elvett területékbl, Dalmácziából, Isztria oda

tartozó részébl és Ragusából a hét illir tartományok új országai alakította.
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Ezenkívül Galiczia nagy reszel: Oroszországnak- és Varsó nagyherczegség-

nek kellett átengedni. Mindazonáltal Ausztria oly arányú megsemmisítései,

minre Napóleon a hadjárat elején gondolhatott, mégis meghiúsította a

háború folyama; st inkább a diadalmas császár kénytelen volt továbbra

is elismerni a monarchiának tiszteletgerjeszt voltát.

Mindazonáltal az úgy nevezett bécsi béke végtelen szerencsétlenség-

volt a Habsburg-monarchiára, a mely elveszte tengerpartjait s másodrend

p3fnr3i!iíifiikfn öfí am 2t uno ii^JjíUii isoq

ni fi m it u II
íj ffall f n h o^ÍFíff i clíi adféii

v

^íi ri f tt fi.

Az asperni oroszlán.

állammá hanyatlott le, a mely nem képes a tiroliaknak a császár által adott

szavát beváltani, hanem kénytelennek látta magát a h hegyi népet és

vezetit keser sorsuknak átensedni. De a legrosszabb a békekötésnek a

kormányra és a kormányzottakra való visszahatása volt. Ez utóbbiakat

immár a lelkesült bizalom helyett a vigasztalhatatlan levertség érzése

fogta el, melyet fokozott ama két férfiú, - - Károly fherczeg és Stadion

miniszter — visszalépése, a kiket Ausztriában a hangadó államférfiak közt

egyedül tartottak alkalmasoknak arra, hogy az államszervezet teljes átalakí-

tását megkísértsék és valósítsák. Egyre szélesebb körökben tört utat a

meggyzdés, hogy immár egyedül a Erancziaország rettegett urához való

72
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legszorosabb csatlakozásban találhat a monarchia menekülést a teljes meg-

semmisülés ellen.

A bécsi béke után Napóleon hatalmának és szerencséjének deleljén

állott. Ausztriát és Poroszországot mélyen kimerítették az utolsó háborúk.

A rajnai szövetség fejedelmei hbéresek voltak, kiknek csapatai Napóleon

zászlait követni kényszeritek. Schönbrunnból kibocsátott rendeletével a

mindenható császár eltörölte a pápa világi hatalmát, t magát erszakosan

Savonába vitette, az egyházi államot pedig Francziaországgal egyesítette,

a mely a többi olasz területek, Hollandia királyság s éjszak-nyugati Német-

ország egy részének szintén ugyanakkor elrendelt bekebelezésével elérte

legnagyobb kiterjedését.

Teljes boldogságához Napóleonnak csupán az hiányzott, hogy nem volt-

fia és örököse; mert Beauharnais Josefinával való házassága magtalan maradt.

Ez okból Napóleon elvált tle s Mária Lujza osztrák föherczegnt vette nül.

Ennek atyja, Ferencz császár, szükségesnek látta meghozni ez áldozatot

részint azért, hogy meghiúsítsa Napóleonnak egy orosz nagyherczegnvcl

tervezett házasságát, részint pedig azért, mert azt a — Napóleonnak a saját

rokonai iránt tanúsított ridegsége mellett minden esetre csalfa — reményt

táplálta, hogy így, habár nem a franczia császár barátságát szerzi meg,

de legalább idt nyer a monarchia újra megersödésére. 1810. ápril 2-án

ünnepié Napóleon a „caesarok leányával" való esküvjét, a melynél három

királyné és két herczegasszony vitte az ara uszályát s hallatlan pompát

fejtettek ki. A báli ünnepélyen, melyet Schwartzenberg berezeg osztrák

nagykövet Parisban a császári házaspár tiszteletére adott , tz támadt,

melynek a herczeg sógorasszonya (midn leányát, a késbbi Windisgratz

herczegnét a lángokból kimentette) áldozatul esett, a mit vésztjósló eljelnek

magyaráztak. De, midn a francziák császárának a következ évben fia,

„a római király" (utóbb reichstadti herczeg, meghalt 1832) született,

Erancziaország jövje biztosítottnak, Napóleon maga a jogszer uralkodók

sorába belépettnek látszott.

Ekkor azonban az orosz hadjárat szerencséjének forduló pontjához

vivé a császárt. Mert a Napóleon és Sándor császárok között valói elbbeni

barátságot feszült viszony váltotta föl, minél inkább kitnt, hogy az erfurti

szövetség nem hasonlít a II. Katalin „tündéri" korabeli és II. [ózseffel

kötött egyezményhez, hanem azt czélozza, hogy Oroszország Franczia-

ország akarata alá rendelje magát. Csakhamar nyílt ellenségeskedésre került



571

a dolog, midn Napóleon az orosz czárral rokon Oldenburg uralkodó háza)

országától meglosztotta. A telhetetlen hódító az európai száraz föld utolsó

államát is rabigába akarta hajtani s hadat üzent Oroszországnak.

Metternich.

Fél milliónál számosabb, különböz nemzetekbl vegyesen összeállított

sereggel nyomult Napóleon . kit a lengyelek szabadítójokkép üdvözöltek

(1812), a Niemen folyón át Oroszországba. Poroszországnak és Ausztriának

egy-egy segélyhadtestet kellett állítaniuk ; amaz York alatt a balszárnyon,

ez Schwartzenberg alatt Volhyniában mködött úgy, hogy a világ ama

72*
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sajátszer látmány szemtanúja volt, hogy az a két hatalom, a mely egykor

közösen vonult ki leverni a forradalmat, most seregével ennek szerencsés

örököséhez szegdött. De mindjárt kezdetben nagyon kedveztlenül alakúit

a háború Napóleonra nézve. Az oroszok kerülték a dönt csatát s magok

után mindent elpusztítva vonultak vissza. Éhség és betegségek tizedelték

meg a franczia hadsereg sorait, a mely Moszkva, „Oroszország szíve",

felé vette útját. A Smolensknél és Borodinónál aratott gyzelmek után

Napóleon megtartotta bevonulását az elhagyatott, régi czári városba. De,

midn a hat napi tzvész, a mely Moszkva helytartója, Rostopsin paran-

csára támasztatott s a melyet hasztalan próbáltak eloltani, a nagyobbára

fából épült várost elhamvasztotta, Napóleon megkezdte a visszavonulást,

mely a beálló hideg tél miatt rettenetes katasztrófává változott a „nagy"

hadseregre nézve.

Ennek az „istenitéletnek" a jelentsége azonban nem annyira abban

van, hogy a franczia hadsereget hazatérés közben az éhség és nyomor

tönkre tette, mint inkább abban, hogy a rettegett „béke" szót ki nem

mondották és hogy Sándor ez alkalommal minden várakozás ellenére ers-

nek bizonyult. Ehhez járult azon további körülmény, hogy, mivel Sándor

képtclennek látta magát a maga megtizedelt hadseregével megragadni a

Napóleon elleni támadást s ennélfogva a Poroszországgal és e hatalom

elégtelensége mellett az Ausztriával való szövetségre volt utalva, ez utóbbi-

nak kellett a helyzet urává, politikájának pedig a szövetségesek tanácsában

döntvé válnia.

Elbb Ausztria a rá kényszerílett semlegesség politikáját követte, a

melyet az orosz háború kitörésekor a Napóleonnal való hasonlóképen rá

erszakolt szövetség váltott fel. Ekkor azonban beállt az az idpont, midn

gróf (késbb herczeg) Metternich Kelemen Venczel Lothár (született 177;;.

évben Koblenzben), a ki elbb mint követ mködött Drezdában, Berlinben

és Parisban, hol Talleyrand és Fouché iskolájában fejezte be diplomacziai

kiképzését, Stadion utódaképen els izben lépett a nagy politika színpadára

és megnyitotta azt a hires diplomacziai hadjáratot, mely a békeközvetítés

szerepével kezddött s Ausztriának a Napóleon-ellenes szövetséghez való

csatlakozásával végzdött. Mindjárt eleintén el volt-e Metternich száma a

szakításra s ezt a szándékot a színlelt békeközvetítéssel csupán csak leplezni

i s<yekezett-e, vagy pedig egy ideig valóban számított a francziák császárának

engedékenységére s ezen reménye csak lassankint semmisült meg, azt nem
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kutatjuk; de az bizonyos, hogy a világbéke jelszava, a melyei kiadóit,

minthogy számára Napóleont megnyerni teljes lehetetlenség volt, szükség-

képen arra vezetett, hogy Ausztria szintén részt vegyen a császár ellen

meginduló v ilágháború ban

,

Schwartzenberg.

Elször is Schwartzenberg hadteste rendeltetett haza. A Franczia-

országgal való szövetség helyére a békeközvetítés lépett; de csak akkor,

midn a tevékenység második stádiuma, a fegyveres beavatkozás Napóleon

dölyfössége és makacssága mellett hatástalannak bizonyult , csatlakozott

Ausztria a reichenbachi szerzdésekben Anglia, Oroszország és Poroszország

szövetségéhez azon esetre, ha békejavaslatait Napóleon 1 8 1
3. augusztus
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lo-kén estig cl nem fogadná. De a prágai congressus nem vezetett czélhoz

s midn Metternich ang. 1 l-en a Napóleon részérl ajánlott engedményekrl

tudomást nyert, már kés volt. „Ausztria — mondhatta Metternich -

most már nem közvetít a háborús felek közt, hanem az egyik félnek

a szövetségese."

Még egyszer mosolygott Napóleonra a szerencse Drezdánál. De ezt a

gyzelmet ellensúlyozták azok a vereségek, a melyeket tábornagyai Gross-

beerennél , a Katzbach vizénél , Kulmnál és Dennewitznél szenvedtek.

Csakhamar a „népek csatája" Lipcsénél (1813. október 16— 18), a mely

Oroszország, Ausztria és Poroszország három szövetkezett uralkodója jelen-

létében kik a tepliczi szerzdésekkel még szorosabban csatlakoztak

egymáshoz vívatott, eldöntötte Németország megszabadulását ama

lidércztl, a mely mellére nehezedett. Minthogy a riedi szerzdéssel Bajor-

ország már elbb elvált Francziaországtól, most a rajnai szövetség is fel-

oszlott. A napóleoni államalakítások halomra dltek, Illyria lerázta a franczia

jármot, Olaszországban pedig a franczia uralom önmagában omlott össze.

Milanóba az osztrákok , Toscanába Ferdinánd nagyherczeg , Rómába a

sokat hányatott pápa (VII. Pius) visszatértek, míg ugyanekkor Wellington

Spanyolország felszabadítását fejezte be. Új, medd béketárgyalások után

Schwartzenberg és Blücher az 1 8 1 4. esztend elején a Rajnán át Franczia-

országba nyomultak. Egyesülve verték meg Napóleont La Rothiérenél

:

de, mivel az élelmezés nehézsége télvíz idején és ellenséges földön arra

kényszeríté ket , hogy különválva nyomuljanak elre , Napóleon külön-

külön megtámadta és megverte ket. Ennek folytán Chatillonban béke-

tárgyalások kezddtek ; dé, mivel Napóleon nem akart engedményt tenni,

azok is meghiúsultak és Ausztria, Poroszország, Oroszország meg Anglia

a chaumonti szerzdésben megegyeztek', hogy a háborút mindaddig be nem

fejezik, míg olyan békét nem vívnak ki, a mely kezeskedik Európa egyen-

súlyáról és nyugodalmáról. Napóleon, mikor Blücher újabban Laonnál.

Schwartzenberg pedig Arcis sur Aubenál megverte, azt a vakmer tervet

gondolta ki, hogy nyitva hagyja a párisi utat az ellenségnek s ezt majdan

hátban támadja meg és népháborút szervez. De a szövetségesek hasonló

merészséggel nyomultak Paris ellen, a mely a montmartrei magaslatok

megostromlása után megadta magát. Márczius 31-én tartották Sándor

czár, Frigyes Vilmos király és Schwartzenberg herczeg bevonulásukat a

franczia fvárosba. Két nappal késbb a senatus trónvesztettnek nyilvánította
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Napóleont. Ez maga a párisi események hírérc elbb a fia javára, azután

föltétlenül lemondott. Megtartotta a császári czímet és Elba szigetét bizonyos

évdíjjal, Mária Lujza császárné Pannát és Piacenzát kapta örökösödési joggal

lia számára. Kevéssel késbb megkötötték az els párisi békét, mely a

Bourbonokat (XVIII. Lajos) visszahelyezte a trónra s Francziaországot

1792-ki határai közé szorította. Napóleon Elba szigetérl még egyszer

visszatért ugyan Francziaországba, a hol a Bourbonokkal való elégedet-

lenség mellett lelkesedéssel fogadták s diadalmenetben kisérték Parisba.

De a szövetkezett uralkodók, mint „a világ nyugalmának ellenségét és

zavaróját", kiközösítették ót s a „száz nap" uralmának véget vetett a

Waterlooi véres csata. Napóleon újra lemondott a fia javára; maga, mikor

Angliába akart menekülni, elfogatott s mint a szövetségesek foglya az Atlanti

tengerben fekv Szt. -Ilona magános szikla-szigetre vitetett, hol hat év múlva

ez a „lelánczolt Prometheus" a halálban végre meglelte a nyugalmat, a

mely az életben távol maradt tle. A Francziaországgal való háborúnak

pedig véget vetett a második párisi béke, a mely az 1790-ki határok közé

szorított Francziaország trónjára újólag XVIII. Lajost ültette.

Az európai viszonyok rendezésére már elbb Bécsben congressus üli

össze, a melyen a ..három szövetséges "-en kivl, kik 1814. szeptember

12-én tartották bevonulásukat, a legjelentékenyebb államférfiak jelentek

meg s melyen ragyogó ünnepélyek komoly tárgyalásokkal váltakoztak.

Ausztria a párisi békekötésekben, a bécsi congressus határozataiban, meg

a Bajorországgal való külön békében visszakapta mindazt, mit azeltt

elvesztett. Kárpótlásul a Vorlandókért és Belgiumért viszont Dalmáczia és

a velenczei terület jutott neki, mely utóbbi Lombardiával királysággá egye-

síttetett. A sokat hányatott császári monarchia, mely újra bebizonyította

elpusztíthatatlan életerejét, megifjodva kerüli ki mindazokból a zivatarokból,

a melyek végig vonultak rajta és a császár újra elfoglalta az t megillet

helyet az európai fejedelmek tanácsában.

Csupán a római-német császári méltóság nem éledi fel többé. Metter-

nichben voll ugyan fogékonyság a Habsburgok, mint a német császári

korona viselinek egykori világra szóló állása iránt; a congressuson a némel

kis-államok meg is pendítették a császárság visszaállításának eszméjét. De

annal<, hogy Ausztria íijra fölvegye a császári méltóságot s hog) teljesüljön

az egyesített, hatalmas birodalom alkotására irányuló nagyon elterjedi

óhajtás, útjában álli a két német nagyhatalom élesen kifejldötl dualismusa
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s az idegen államok féltékenysége. Ellenben olyas valami, hogy Németország

Stein báró tervei szerint a Majna vonal által Ausztria és Poroszország közt

megosztassék, eszébe sem jutott Metternichnek. Bármily fontosnak tartotta is

Poroszország megmaradását Európa egyensúlya és a saját államának érdeke

szempontjából s bármily határozottan visszautasította, épen ez okból, Napó-

leonnak e hatalom szétrobbantására irányuló ajánlatát, mégis idején gondja

volt arra, hogy Oroszországgal egyetértésben a maga császárjának biztosítsa

jövendre is a túlsúlyt Németországban. Ez irányban, minthogy Bajorország

és Württemberg rajnai szövetségbeli királyainak, hogy elvonják ket Fran-

cziaországtól, biztosítani kellett a számokra Napóleon által adományozott

souverainitást, végtére megelégedett a szövetség-aktában olyan államszövet-

ség alkotásával, a mely az egyes tagoknak meghagyta a magok teljes

felségjogait, ellenben a területe egy részével a szövetségi alkotmány keretébe

beillesztett Ausztriának megadta a szövetséggyléseken való elnökséget

s ezzel messzemen hatalmat nyújtott neki , egyúttal pedig feltartóztatta

valamely önálló nagyobb államszervezetnek Németországban való alakulását

és a német ügy végleges elintézését a távolabbi jövre halasztotta.

Valamint Németországban, úgy Olaszországban is arra irányúit Metter-

nich törekvése, hogy a sírba hanyatlott római császári hatalom örökségét

Ausztria részére követelje. Ezt á czélt itt is, amott is foederativ úton, a vissza-

állított kis államok szövetségének megalkotásával igyekezett elérni. E szö-

vetség vezérl hatalma Ausztria, hatalmának alapja pedig a félsziget éjszaki

részén lev ama közvetlen osztrák birtok lett volna, a melyet a bécsi

kongresszuson -- persze hasztalan -- fáradozott az egyházi állam rovására a

legatióknak megszerzésével gyarapítani, Szardínia rovására pedig a Ticinón

túlra kiterjeszteni. Ausztriának Németországon és Olaszországon vak) ketts

uralma volt tehát az a nagy politikai gondolat, a melyre Metternich a bécsi

kongresszus egész szerzdés-mvét fektetni tudta. Az eredményt örök idkre

biztosítani ln további életének a feladata. De, mivel a Metternich mve
szorosan összefüggött a kongresszus minden többi alkotásával, rendszeré

Európa politikai állapotának teljes stabilitására irányúit, a miben épen úg)

segélyére volt a legitim érdekek egyetemlegessége, meg az államok általános

kimerültsége, mint az a vallásos-misztikus hangulat, a mel\ az elbbi

hitetlenség helyére a „szent szövetség" alapelvei! tette a politikai élei

vezérfonalává és a nyugalomra szorult világol holdvilágos varázséjjelének

szendergésébe ringatta. Mert, a mily helyesen vette észre ,i Metternich józan
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érzéke ama párt mögött, a melybe megalkotójának végs szándékait a

szent szövetség takarta, az Európa felett való orosz hegemónia vágyát,

é|> úgy tudta értékesíteni ezt az eszmét is a maga czéljai szolgálatában, s

mesteri felsbbséggel átváltoztatni a czárt a szabadelvüség fvédnökébl a

reakczió lovagjává. Anglia ellenmondásán hajótörést szenvedett ugyan ama

terv, hogy a szent szövetséget nemzetközi jogosítványokkal ellátott amphyk-

tyonná fejleszszék ki; de e helyett ezentúl a kongresszusok (a troppaui,

laibachi és veronai) és a fegyveres beavatkozások idszaka köszöntött be.

Ez utóbbiak nemcsak a világrész forradalmi lázai, hanem minden nemzeti

és szabadelv mozgalom ellen irányultak s a bécsi kabinet mindnyájokban

és mindenütt, mint a konzervatív elv természetes re és védje, és mint

oly quietismus szószólója szerepelt, a mely magában véve az elzetes korszak

felforgatásai ellen való természetes visszahatás volt ugyan, de egyszersmind

minden teremt gondolat hiányában nem kevésbbé erszakosan gátolta az

állami élet eleven keringését és csupán a pillanaton csüngve, inkább fejlesz-

tette és fokozta a jöv ama veszélyeit, a melyeknek elejét akarta venni.

Olyan kor volt ez egyszersmind, melyben ennek az iránynak a f-

képviselje majdnem példátlan tekintélynek és hatalomnak örvendett Európa

uralkodóinál és államférfiainál, a kik mindnyájan az tanácsát kérték ki

s a kikre mindnyájokra „Bécs volt az a Mekka, hová pillantásukat vetették

s a kiknek Metternich volt a prófétájok". A mi azonban állását egészen

páratlanná emelte, az azon öszhang volt, a melybe Metternich a maga szándé-

kait császári urának a nézeteivel hozni tudta, a ki közvetetlenl a lipcsei csata

után a herczegi czímet adományozta neki, t utóbb (182 l) államkanczellárrá

nevezte ki s különben is kegyelmének bizonyítékaival árasztotta el.

Ferencz császár, noha természettl épen oly barátja volt a békének, mint

atyja, uralkodása els napjaitól kezdve a háborúk hosszú sorára látta magát

kárhoztatva, melyek t úgy szólván önkéntelenül a régi jog elharczosává

avatták amaz erk megrohanása ellenében, a melyek e jogot meg akarták

semmisíteni. Trónokat és birodalmakat látott volt a forradalom örvényében

elsülyedni, maga pedig fenékig ürítette e forradalom okozta keserségek

kelyhét. Ha a tapasztalás még olyan férfiakat is, mint Gentzet, Metternich

késbbi bizalmas segédjét, a franczia forradalom lelkesült bámulóiból végre

e forradalom elveinek legelkeseredettebb ellenségeivé tett: akkor elképzel-

hetjük, hogy milyen hatást hagyhatott az események folyama olyan uralkodó

lelkében, a ki kevésbbé élénk vérmérséklete mellett magában véve sem nagy
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barátja levén bármily újításnak, törvényesen szerzett, igaz jogát újra meg

újra a kard hegyére látta tzve. Minél maradandóbbak voltak ezek a hatások,

annál aggodalmasabban igyekezett a kor szellemi áramlatát, a melyet csak

kártékony visszájáról, nem pedig jótékony eredményeiben ismert, a sárga-

fekete határfáktól távol tartani; annál inkább gondoskodott a szellemi meg a

politikai élet rendri gyámság alá helyezésérl és a fennálló viszonyok fenn-

tartásáról ; annál inkább megfelelhetett neki a Metternich rendszere, a ki

kifelé azokat az alapelveket képviselte, melyeknek a belügyekben való meg-

szilárdulását császári ura valóságos sarkpontnak, csalhatatlanul ható orvos-

szernek tekintette. A nehéz viharokban korán megöregedett, egyszersmind

józan gyakorlati természet, a korlátlan uralkodói hatalom szigorú tudatával

eltelt császár a szabadság szükségességét vagy népjogot hangoztató minden

szót természetszeren a rajongó túlzás üres pathoszának, vagy rosszakaratú

engedetlenségnek tekintett, a melyet elfojtani és megbüntetni neki komoly

kötelessége. Ennek folytán a „Ferencz-féle" Ausztria húsz békés esztendeje

(1816— 1835), a mely a húsz háborús évre következett, a szünet korszakát

jelzi, mely a többi államok folytonos haladásához mérve végzetes vissza-

eséssel volt azonos. Ha mindezek és azon állambukás (1811) daczára, a

mely kikerülhetetlen volt ugyan, de azért mégis nagyon sok család anyagi

sorsát örökre tönkre tette, a nép ritka szeretettel csüngött az „jó Ferencz

császár" -ján s a legkeményebb szorongattatások napjaiban is megrzé

számára rendíthetetlen hségét ; ha fleg Bécs a francziák által elzöttet

visszatértekor mindig újra lelkesedéssel fogadta s nehéz betegségbl való

felgyógyulását szertelen örömmel üdvözlé : ezt a hangúlatot nem csupán az

a mély békevágy, a melyet annyi sok háborús esztend után a monarchia

lakosai tápláltak, valamint a közösen elviselt szenvedések tudata, a mely

uralkodót és népet bensleg egymáshoz csatolt, hanem magának az ural-

kodónak az egyénisége is keltette, a ki mintaszer családi életében és

magaviselete patriarchai egyszerségében inkább családatyának, mint ural-

kodónak mutatkozott s nem egyszer meg tudta a bécsiek népszer tájszólá-

sával az igazi szót a kell idben találni. Bár eszmékben szegény, éles

természetes józan észszel birt, s az igaz úton szerzett jogok és hagyományos

si szokások tisztelete mellett megvolt benne az a tetter is, a mely

féltékenyen rködött a kezeiben nyugvó uralkodói jogok fölött, a mely min-

den különválni akaró törekvéssel, akármerrl jött legyen is az, erélyesen

szembe szállott s mindig fenntartotta az állam egységét. Mindehhez járult





582

végre az a szigorú jogérzet, a mely a császár szép jelmondatában s Ausztria

polgári törvénykönyvében (1811) találta maradandó emlékét; az anyagi

fejldésrl való gondoskodása, mely fleg mszaki intézetek alapításában és

új forgalmi utak nyitásában nyilatkozott, valamint a nagy tekintély, a melyet

az állam most már újra bírt kifelé. Mindezek után érthet az általános és

szinte gyász, a melyet a császár halála (1835 február 24) keltett.

Az öreged császár egyébiránt még megélte ama rendszer els meg-

rázkódását, a melylyel államkanczellárja mindent, a mi történik, egyetlen

formulára vélt visszavezethetni. A világrész keleti, valamint nyugoti részén

olyan események következtek be, a melyek az európai ötös szövetség (pen-

tarchia) feloszlására vezettek, a nyugoti államokat a három keleti hatalomtól

elválasztották, Ausztriának Oroszországhoz való viszonyát meglazították és

ellenmondásba juttatták Metternich elméletét a változtathatatlan tényekkel.

Keleten a „keleti kérdés" volt az, mely a Metternich-féle rendszer

Achilles sarkának bizonyult. Ausztriának maga a neve, középponti fekvése,

valamint annak a hatalmas folyamnak az iránya, a melynek partjain föl- és

lefelé egyaránt ntt területben az idk folyamán, jelezték az állam azon

küldetését, hogy a nyugoti mveldést levigye az Al-Duna vidékeire. Károly

fherczeg még nem régiben, a szerbiai lázadás alkalmával is hivatkozott

keletnek Ausztriára való ezen jelentségére a nélkül azonban, hogy sikerit

volna nézetét az irányadó körökben elfogadtatnia. így történhetett azután,

hogy Moldva és Havas-Alföld, st még Szerbia is lassankint Oroszországtól

kezdtek függeni, a melynek elért állásukat köszönték, és hogy a hitrokon

czár hatása uralkodott azon országokban, a melyek fekvésöknél fogva tulaj-

donképen Ausztriának az érdekkörébe tartoztak. E tényekkel szemben úg)

szólván csaknem végzetessé ln, hogy Metternich e kérdéseket is csupán

ama konzervatív érdekek álláspontjából nézte, a melyek itt szenvedték az

els érzékeny vereséget, s hogy a görög hetáriákat (hazafias társulatokat)

az olasz carbonarikkal egy színvonalra helyezte, és hogy Törökország fenn-

tartására irányuló és magában véve igazolt gondoskodása közben figyelmen

kivl hagyta azt a kérdést, vájjon csakugyan fenntartható-e állandóan az

ázsiai barbárság a keresztény mveltséggel szemben? Az eredmény Ausztria

elszigetelése lett, míg a nyugati hatalmak és Oroszország a felszabadítót!

görögök háláját aratták, a portán pedig a drinápolyi béke óta az orosz

hatás minden más ellenében túlsúlyra vergdött, st az unkiar-skelesszii

szerzdéssel a védnökség egy nemévé fokozódott.
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A mit keleten a görög szabadságharcz, ugyanazt jelente a Metternich-

féle rendszerre nyugaton a júliusi forradalom, mely bebizonyította, hogy a

bécsi kongresszusnak fáradságosan alkotott építménye mégis csupán sisyphnsi

munka maradt és hogy a tz, a melynek széls lángjait Olaszországban és

Spanyolországban eloltottnak vélték, magán a tzhelyen még mindig nem

aludt ki. Végi itt sem maradt Metternich számára más, mint elismerni

V. Ferdinánd király (I. Ferdinánd osztrák császár).

a polgárkirályt, a ki egyenes ellentétben az államkanczelláriában uralkodó

alapelvekkel, torlaszokon át emelkedett a trónra. Es, mivel a szerencsét-

lenség ritkán szokott egyedül járni, a forradalmi mozgalom is, mint a futó

tz, terjedett Francziaországból Németországon és Svájczon, Olaszországon,

Belgiumon, Lengyelországon át tovább. Habár végi sikerit is még egyszer

megfékezni a lángokat, mégis az ifjú Belgium, mely az egyesit Németalföld

korcsszülött államból vált ki, újabb rést ütött a kongresszus mvén.



584

De a júliusi forradalom legfontosabb következménye a hatalmak új

csoportosulása volt, a mely helyzetük eltér voltából származott. A keleti

hatalmak szövetségével a nyugati hatalmak szövetsége lépett szembe és

ez a szakadás egyszersmind a kényuralom és alkotmányosság között való

ellentétet is magába rejté. A keleti hatalmak szövetségét, a mely a reális

érdekek kényszerít hatása alatt meglazult volt, ismét szorosabbra fzni —
erre irányúit immár Metternich törekvése és pedig annál inkább, minthogy

egyedül a szent szövetség újjászületése ígért még menekülést ama forradalmi

eszmékkel szemben, a melyek akkor Francziaországból Németországba is

utat találtak s a fennálló helyzettel elégedetlen kedélyeket heves forrongásba

hozták. Az Ausztriában beállott trónváltozás szintén ajánlatossá tette a Porosz-

országgal és Oroszországgal való szövetség ezen szilárdítását, fleg mivel

a haldokló uralkodó rendszerének mindenütt és mindenben leend fenntar-

tását ajánlotta és az állam jövjére vetett pillantás egyáltalán nem volt

vigasztaló.

Mert Ferdinánd császár, ki Magyarországban V. Ferdinánd király

névvel uralkodott, már elérte ugyan érett férfi korát, midn atyjának halála

a trónra szólította, de gyönge testalkata és állandó betegeskedése gátlólag

és zavarólag hatottak akaraterejére s csupán annak a szívjóságnak engedtek

tért, mely a jótevésben lelte legtisztább örömét s a mely tehát a kegyes

uralkodónak hamar megszerzé a „jóságos" melléknevet. így történt, hogy

Ferdinánd császár és király csak névleg uralkodott, az ügyek tényleges

vezetésérl azonban mindjárt eleintén másképen kellett gondoskodni. Mint-

hogy pedig valóságos rcgensség alakításáról Magyarország alkotmányára

való tekintetbl, a mely nem ismert ilyen intézményt, le kellett mondani,

a tulajdonképeni kormányzat az úgy nevezett „Staatsconferenz-'-re szállott,

a melyben a császár nagybátyja, Lajos fherczeg, az távollétében pedig

Metternich herczeg vitte az elnöki tisztet s a mélynek tagjai voltak még

mint reménybeli trónörökös, Ferencz Károly fherczeg, — de csupán

tanácsadó szavazattal, — a pénzügyek tekintetéljen pedig Kolowrat állam-

miniszter. Mivel azonban ennek a Staatsconferenznek szabatosan körlírott

hatásköre s tulajdonképeni végrehajtó hatalma nem volt, ezen legfbb hatóság

kebelében csakhamar a szilárdság és egység annyira kezdett hiányozni,

hogy azt saját tagjai is panaszkodva emlegették. Ehhez Metternich és

Kolowrat egymással folyton verseng s épen ezzel egymást ellensúlyozd

hatásának következésekép olyan tétlenség járult, a melynek az államéletben
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közelg nagy fordulattal szemben kétszerte végzetesen kellett a közügyre

hatnia. Épen ezen zavaros állapotok szempontjából egyengette útját Metternich

még Ferencz császár élete utolsó napjaiban az Oroszországgal és Porosz-

országgal való bens egyetértésnek, mely az agg uralkodónak Miklóssal,

az új czárral és a porosz trónörökössel Münchengrazben történt (1832)

találkozásában jutott kifejezésre, utóbb pedig annak a kulmi emlékoszlopnak

az alapkletétele alkalmából, mely az egykori dicsséges harczi szövetség

emlékét megújítá, Ferdinánd császárnak Miklós czárral és III. Frigyes

Vilmossal való találkozásán (1835) pecsételtetett meg.

Csakhogy az a szövetség, a melyet a nagy német szabadságháborúk

epigonjai kötöttek egymással, csupán gyönge másolata volt a szent-szövet-

ségnek ennek varázsa és minden eredetiség nélkül. A mi elször Ausztriának

Oroszországhoz való viszonyát illeti, azt az ellentétet, a mely az 1828-ki

török háború óta a két udvar közt fennállott, a júliusi forradalom, a belga

és a lengyel fölkelés okozta hatalmas rázkódás némileg elfödözte ugyan, és

mint tíz évvel azeltt, a két állam újra kezet nyújtott egymásnak a legitimitás

nagy elvei alapján ; de ez elvek alkalmazásánál a két fél érdekeinek

különfélesége szerint majdnem minden egyes kérdésben eltértek úgy, hogy

noha például találkoztak azon óhajban, hogy az angol-franczia szövetséget

szétbontsák, ezen czél elérésére mégis épen homlokegyenest ellenkez utakon

haladtak. A mi meg Poroszországot illette, ez minden konzervatív érdekben

Ausztria részén állott ugyan , de a német viszonyok jövendbeli rendezése

tekintetében a két testvérállam közt szóban ugyan ki nem fejezett, de azért

mégis nem kevésbbé mély elvi ellentét forgott fenn.

Általában az Ausztria hatalmi állásának Németországban való fenntar-

tására alkalmazott eszközök az idk folyamán ép oly kevéssé állották ki

a próbát, mint az Olaszországban ugyanezen czélra irányozott törekvések.

Az a nyugtalan fáradozás, hogy a kis államokban minden önálló fejldést

csirájában elfojtsanak, itt is, amott is megölte a partikularizmust s épen azt

gyámolította, a mit minden egyébnél inkább el akartak ölni : a közösre, az

általános nemzetire való irányulást. Míg Olaszországban épen ezen, valamint

az egyes fejedelmek legyzhetetlen bizalmatlanságán bukott meg a kísérlet,

hogy Németország példájára államszövetséget teremtsenek: Németországban

Poroszország vezetése alatt életbe lépett a vámszövetség, a melynek a

jövendbeli politikai fejldésre való nagy jelentségét Metternich fölismerte

ugyan, de létrejöttét nem bírta megakadályozni.

74
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Metternichnek a legfbb büszkesége a bécsi kongresszusi akta volt, a

melyet szívesen hallott a maga mvének nevezni, a minthogy az nagy részé-

ben csakugyan az <5 munkája volt. És mégis idközben nem egyszer arra

kényszerítették t a viszonyok, hogy a bécsi szerzdésekkel ellentétben

alakúit némely tényeket elismerjen, st végül arra is, hogy maga emelje

kezét a saját mve megsemmisítésére Krakónak bekebelezésével, a mi

magában véve elkerülhetetlen volt ugyan, de azért ügy tnt föl politikai

pályája végén, mint valami nagy kérdjel.

A stabilitás ezen rendszere tovább fenntartotta magát Ausztriának a

belügyeiben, mint a külügyekben. E rendszert Magyarország alkotmánya,

noha a monarchiának korlátlanul kormányzott nyugoti felével éles ellentétben

állott, nem veszélyeztette legalább annyiban és mindaddig nem, a meddig a

magyar nemességnek, az uralkodó osztálynak az érdeke szintén csupán az

öröklött jogok fenntartására irányult. Csakhogy ez megváltozott, midn
lassankint egyre hangosabban nyilvánult Magyarországban a reformok léte-

sítésének óhaja. Épen az az aggódás, melylyel az alkotmánynak legszüksé-

gesebb módosításait is folyton húzták-halasztották, ámbár utóbb az összes

pártok találkoztak azon nézetben, hogy a meglev állapotok tarthatatlanokká

váltak, lassankint annyira fejleszté a magyar államélet történeti maradványai

és a jelenkor elutasíthatatlan követelései között való ellentétet , hogy az

alkotmánynak rögtöni teljes felforgatásától lehetett tartani.

De a közéletben beállt nagy fordulatot, fleg I. Eerencz császár halála

óta, a régi örökös tartományokban sem lehetett többé félreismerni. Míg a

kormány hatalmának egész nyomatékát latba vetette a német szövetségnél,

hogy a kis államokban elnyomja a szabadelvüséget : az argus-szem rendri

felügyelet és elzárkózás minden eszközével sem volt képes gátolni annak

betódulását a maga német örökös tartományaiba, st ugyanekkor a rendi

gylésekben is, a melyek tevékenysége réges-régen az úgy nevezett „posln-

latum-gyülések" üres formaságaivá slyedt, jelentkezni kezdtek az állami és a

közügyekben való részvétel újjáébredésének legels tünetei. De a legrosszahb,

a mi ilyen körülmények közt történhetett, az volt, hogy a kormány lassankint

elveszte az önmagában és a rendszere csalhatatlanságában való hitet a nélkül,

hogy ert talált volna magában ahhoz, hogy az ébredez önismeretnek meg-

felelen cselekedjék. Minden úgy maradt, a mint addig volt. Nem ismerték

félre ugyan az idk jeleit; de arra már nem érezték magokat elég erseknek,

hogy e jelek alatt gyzzenek.
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Az 1848-ik év lángra lobbantotta a felhalmozott gyúlékony anyagot.

Parisból a forradalom újra körutat tett Európában. A Habsburg-monarchia

is bevonatott c mozgalom forgószélébe s kül-, valamint belügyeiben a

legsúlyosabb válságoknak tétetett ki. Nem lehet feladatunk e helyen ama

válságok további történetét, melyek csak az Ausztria és Magyarország

közötti kiegyezésben nyerték befej ezésöket, részleteikben követni, mint-

hogy az alkotmánytörténet a jelen munka más részében fog beható

méltánylást nyerni. Meg kell elégednünk azzal, hogy röviden emlékezzünk

meg a változásokról, a melyeket a monarchia küls és bels viszonyai

a jelenkorig szenvedtek.

A forradalom 1848-ban a monarchia minden országán végigviharzott.

A fékeitl megszabadult mozgalom Metternich bukásával egyidejleg elször

is mindenütt a dolgok régi rendjét döntötte meg. Míg- a csehek Prágában,

a magyarok Pesten — ez utóbbiak si alkotmányukat a modern állam

szellemében fejlesztve tovább — nemzeti kormányt igyekeztek létesíteni, az

olaszok pedig elérkezettnek vélték az idt , hogy Szardínia segítségével

egységes Olaszországot teremtsenek, és Galicziában is nemzeti törekvések

kerekedtek felül : addig viszont a németek alkotmányt követeltek, a mely

- a márcziusi napokban megígértetvén — elször az ápril 25-ki alkot-

mányban nyert kifejezést, azután pedig — májusban — tárgyalás végett

az alkotmányozó birodalmi gyléshez utasíttatott. A németek követeket is

választottak a frankfurti parlamentbe , mely Németországot egyesíteni s

neki János fherczeg kormányzóban fnököt adni igyekezett. Lassankint a

mozgalom hullámai egyre magasabbra emelkedtek. Bécsben és Prágában

utczai torlaszharczok vívattak, Magyarországban pedig kitört a belháború.

A május 15-ki és október 6-ki fölkelések — ez utóbbi napon gyilkolták

meg Latour hadügyminisztert — arra bírták a császárt, hogy ismételve

eltávozzék székhelyérl Bécsbl s elbb Innsbruckba, azután meg Olmützbe

vonuljon vissza.

E bonyodalmak közepett Ferdinánd császár és király leköszönt s

trónra lépett unokaöcscse, I. Ferencz József, legkegyelmesebb urunk, a kinek

ifjúi tettereje és szilárd akarata egy jelentséges jöv kezességét i*ej te

magában. A legközelebbi feladat a forradalmi mozgalmak elfojtása volt.

Minthogy Windischgratz herczeg már elbb visszaállította a nyugalmat

Csehországban , Bécset pedig elfoglalta : a Kremsierbe áthelyezett biro-

dalmi gylést feloszlatták s egyelre octroyált alkotmányt hirdettek ki.

74*
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A Szárdiniával másodszor is megújult háborút Radetzky hat napi hadjárata

Ausztria javára döntötte el , s Magyarországban orosz segélylyel szintén

helyreállították a nyugalmat. A forradalmi vulkán kitombolta magát, de

lávaárja a politikai szabadságot is eltemette. Alkotmányos életrl a leg-

közelebbi jövre nézve szó sem lehetett többé. Az 1849 márczius 4-ki

alkotmány már 1 85 1 Szilveszter estéjén felfüggesztetett.

De az a kísérlet, hogy a monarchia önkényuralmi úton centralizál-

tassék, szintén meghiúsult. Ezt legalább részben az állam küls helyzete

okozta. Radetzky diadalai Ausztria elbbi hatalmi állását és birtokállományát

Olaszországban újra megszilárdították. Németországban szintén visszatértek

még egyszer a régi szövetséges állam jogalapjára, minthogy egy részt a

frankfurti parlament azon igyekezete, hogy visszaállítsa az örökös császári

méltóságot s azt a porosz királyra ruházza át, IV. Frigyes Vilmos király

idegenkedésén , más részt a porosz egyesítési kísérlet a közép-államok

féltékenységén s Ausztria fegyveres ellenállásán meghiúsult. Sem a „kis-

német", sem a „nagy-német" pártnak az óhajai nem teljesültek; sem a

Poroszország vezetése alatti „szkebb szövetség", sem Schwartzenberg

„hetven milliónyi lakosságú birodalma" nem bizonyult valósíthatónak.

A német kérdés megoldatlan maradt, mert akkor még megoldhatatlan volt.

Az örvényt, melyet az 1 849—50-ik évek a két német nagyhatalom közt

támasztottak, pillanatnyilag eltakarták azon konzervatív érdekek, a melyek

ket egymással és Oroszországgal összefzték, mely utóbbi, mivel beavat-

kozása döntötte el a régi rend visszaállítását, keleten hangadó hatalommá

emelkedett.

A keleti kérdés Ausztriát nem sokára azon alternatíva elé állította,

hogy vagy az Oroszország ellen való pártállással a közelmúlt id szövetsé-

gesét, vagy pedig a porta feláldozásával a saját érdekeit legyen kénytelen

megtagadni. Ausztria nagyon messze maradt ugyan attól a hálátlanságtól,

a melyrl Schwartzenberg herczeg egykor állítólag megjegyzé, hogy

majdan bámulatba ejti a világot, st inkább becsületesen fáradozott a békés

közvetítés létrehozatalán. De azzal, hogy ez meghiúsult, összeütközés támadt

a hála meg az államérdek kötelességei közt. A krimi háború és az az állás,

melyet Ausztria abban a jelzett és egymással ellentétes tekintetek össze-

ütközése következtében elfoglalt, nemcsak a neheztel Oroszországot, hanem

a csalódott nyugoti hatalmakat is elidegeníté tle s az államot teljesen

elszigetelte , mi fleg Szárdiniának vált hasznára abbeli törekvéseiben,



Gróf Radetzky József tábornagy.

hogy Ausztriát kiszorítsa Olaszországból. E czélját annál könnyebben elérte,

mert az Ausztria és Oroszország közötti szakítás azon utolsó oszlopokat, a

melyekre addig a szent szövetség alapelvei még támaszkodtak volt, épen

azon pillanatban döntötte össze, mikor az ismét császári Francziaország ura

a családja ellen intézett 1815-ki szerzdéseket széttépte s helyettök a nem-

zetiség elvét tzte ki a kor jelszavául.
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Az 1859-ki szerencsétlen .hadjáratot Olaszországban Ausztria Lom-

bardia elvesztésével fizette meg s állása mint vezérállamé az appennini

félszigeten Szárdiniára, vagy, a mi ezzel csakhamar azonos lett, az olasz

királyságra szállott át. Egyszersmind azonban a rideg végzet, mely a

még nem rég gyzelmes osztrák fegyvereket Magentánál és Solferinónál

a csapatoknak az ellenség által is csodált vitézsége daczára sújtotta, az

uralkodó köröket magába szállásra ösztönözte s élesebbé tette pillantásukat

az állami életben fenforgó hiányok, valamint azon eszközök iránt, a melyekkel

a kapott sebek behegeszthetek. A monarchia szorult küls helyzete, valamint

a lavinaszeren növekv adósságteher nyomása halaszthatatlanná tette az

összes meglev erk összefoglalását és felhasználását. Ezt pedig csak a népek

áldozatkészsége és az állam feladataiban való közremködése mellett lehetett

elérni. Szakítottak tehát az önkényuralom eszméjével; az uralkodó azon

nemes elhatározást hozta, hogy jogkörét megosztja népeivel. 1860. évben,

a Goluchovszki-minisztérium alatt jelent meg az októberi diploma, mely

a monarchiának képviseleti alkotmányt akart adni. Magyarországra nézve

azonban az októberi diploma a régi alkotmánynak csak kis részében való

visszaállítását jelenté , más fell az osztrák koronaországokban a közélet

súlypontja a tartománygylésekbe helyeztetett át. Ez okból a diploma a

monarchia nyugati felében a centralisták ellenmondását idézte föl , kik

foederalisztikus szelleme miatt nagyon messzemennek találták , míg

Magyarország a jogfolytonosság alapjára állott s egész si alkotmányát

az 1 848-ki változásokkal egyetemben visszakövetelte. Ily körülmények-

közt az irányadó körökben legeli az a párt kerekedett felül , a mely

az 1848 óta uralkodó eszmékkel, legalább a mennyiben a birodalom

összpontosításáról volt szó , rokonszenvezett , ellenben kárhoztatta azon

abszolút formákat, melyekben az összpontosítást valósították. Az októberi

pátens helyére 186 l-ben a Schmerling-minisztérium alatt a februári pátens

lépett, mely alakját tekintve csupán amannak külön végrehajtása akart

lenni, a valóságban azonban ama kísérlet kiinduló pontja volt, hogy

a monarchiát nem abszolút alapon, mint eddig történt, hanem inkább

alkotmányos úton czentrálizálják. Mint ama régibb kísérlet, úgy ez az új is

megbukott, mert nem volt elég ers arra. hogy a magyaroknak az úgy

nevezeti tágabb reichsrathba való belépését kierszakolja, a cseheknek a

szkebb reichsrathból való kilépését meggátolja, míg ugyanakkor megbukott

az a kísérlet is. hogy az osztrák befolyásnak Németországban való épségben



Báró Tegetthoff Vilmos altengernagy.

tartásával a németség ereje Ausztriában fokoztassék. Még egyszer felfüggesz-

tették az alkotmányt, még egyszer - - a Belcredi-minisztérium alatt —
visszatértek az októberi diploma álláspontjára. Ekkor azonban az 1 866-ki

események hirtelen fordulatot idéztek el ; mint hét évvel azeltt Solferino,

úgy most Königgrátz hozta sebes hullámzásba az alkotmánykérdéseket.

Ausztriának a Németországban való hegemóniáért régóta folyton

folyó küzdelme sürgs eldöntést kivánt és pedig annál inkább , mert a
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Habsburg-monarchia az Alpesek déli részein hatalmában szenvedett csorbát

tekintélyének éjszakon való fokozásával igyekezett kiköszörülni, míg más

részt Olaszország példája, mely a nemzeti szabadság álmát valósította,

Németországban szintén fölébreszté a nemzeti egység reményét. Hogy ez

az egyesülés a régi szövetség talaján nem fejldhetik, az épen oly világos

volt, mint az, hogy e czél csakis úgy érhet el, ha a két német vezér-

hatalom vagy békésen megegyezik egymással, vagy az egyik fegyverrel

gyzi le a másikat. De a megegyezés tárgyában a frankfurti fejedelmi

kongresszuson tett utolsó kísérlet meghiúsult s a nagy-német szellemben

tervezett alkotmányszervezet, minthogy Poroszország részvételét kieszkö-

zölni nem lehetett, töredék maradt. Csakhamar a dán háború tényleg hát-

térbe szorította a német szövetséggyúlést, a melyben eddig a középs és

kis államok érdekei megtalálták a magok természetes képviseletét s az

eldöntés immár e tekintetben is a két nagyhatalom kezébe jutott. De rövid

fegyverbarátság után csakhamar ezek is ellenségesebben álltak szemben

egymással, mint valaha, míg végre a közösen hódított Schleswig-Holstein

fejedelemségek együttes kormányzata s a gasteini káros szerzdés , az

átöröklött ellentétek, meg a ki nem egyenlített követelések szövevényét

olyan gordiusi csomóvá bonyolították össze, a melyet csupán csak karddal

lehetett ketté vágni.

Az 1 866-ki háborúban a német középs államok még egyszer szövet-

keztek Ausztriával, míg az érdekek rokonsága a fiatal olasz királyságot

Poroszországhoz csatolta. „Az 1 866-ki háború száz éves küzdelemnek a

befejezése. Benedek igazában Nagy Frigyessel küzdött a csatamezn."

Poroszország königgratzi diadala megpecsételte a régi birodalom romjaiból

újonnan alakított szövetséges állam összeomlását. Ausztria immár forma-

szeren is kivált azon államszerkezet kötelékébl , a melybl maga is

fejldött, a melynek egykor legelkelbb tagja volt, s a melynek segítsé-

gével állhatatosan dolgozott a saját önálló nagyságán és hatalmán.

De Olaszország hatalmi viszonyaira is döntvé lett a königgratzi nap.

Custozzánál az asperni hs fia és a vitéz csapatok bebizonyították ugyan,

hogy a hadseregbl még nem veszett ki az a szellem, a mely azt annyi

diadalra vezette , más részt az osztrák hajóraj , Miksa fherczeg e fiatal

alkotása, halhatatlan dicsséget aratott Lissánál Tegetthoff, ama tengeri hs
vezetése alatt, a ki, mint egész hajóraja Faragut azon mondásához tartotta

magát „fa-hajók — vas-szívek". De a fordulat, melyet a küzdelem az éjszaki



I. Ferencz József császár és király.
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harcztéren vett, azon sajátszer következményre vezetett, hogy., noha az

olasz háború az osztrákok gyzelmével kezddött és azzal is végzdött, a

küzdelem ára: Velencze III. Napóleon közvetítése utján az olasz királyságra

szállott. A háború eldöntötte Ausztria ketts állását Németországban és

Olaszországban; itt, valamint amott kiszoríttatott azon küls védelmi

mvekbl, a melyeket egykor hatalma biztosítására teremtett s a melyekbl

hosszú idn át imponáló hatást gyakorolt Európa sorsára.

A külügyekre az 1 866-ik év tisztító zivatarképen hatott.- A külföld

sokkal inkább, mint azeltt, bizodalommal irányozta szemét a habsburg-

lotharingi monarchiára, mely gyorsabban, mint várni lehetett, szerzett isméi-

tiszteletet parancsoló állást s addigi elszigeteltsége helyett olyan hatalommá

lett, a melynek barátsága keresetté vált. A belügyeket illetleg belátták,

hogy a házi viszályok kútforrását állandó megegyezéssel kell elfojtaniuk.

A pragmatica sanctio és a dualistikus kormányforma alapján létrejött a

kiegyezés Magyarország és a monarchia nyugati országai között. Ezzel

Ausztria helyére az „osztrák-magyar monarchia" lépett az európai államok

sorába, mint összhangzatos egyesülése két olyan félnek, a melyek egyike

sem akarja az összefz kötelékeket jövre lazítani vagy szorosabbra fzni

s a melyek virúlása kölcsönös egyetértésen és közös együttmködésen

nyugszik, megfelelve felséges uralkodójuk jelmondatának: Viribus unitis!
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